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Koska Teosofinen Seura on laajennut ympäri
maailman ja kun kaikkien uskontojen jäseniä
on tullut Seuran jäseniksi luopumatta oman
uskontonsa erityisistä opinkappaleista, ope-
tuksista ja uskomuksista, on pidetty toivotta-
vana korostaa sitä tosiasiaa, että ei ole ole-
massa mitään dogmia, ei mitään mielipidettä,
kenen tahansa opettamaa tai omaamaa, joka
millään tavalla sitoisi ketään Seuran jäsentä,
ei yhtäkään, jota kuka tahansa jäsen ei olisi
vapaa hyväksymään tai hylkäämään. Jäsenyy-
den ainoa ehto on Seuran kolmen ohjelma-
kohdan hyväksyminen. Yhdelläkään opettajal-
la tai kirjoittajalla, H.P. Blavatskysta alkaen,
ei ole mitään auktoriteettia pakottaa opetuk-
siaan tai mielipiteitään jäsenille. Jokaisella jä-
senellä on yhtäläinen oikeus seurata mitä ta-

hansa ajatussuuntaa, mutta hänellä ei ole oi-
keutta pakottaa jotakuta toista valitsemaan sa-
maa. Ei myöskään ketään johonkin virkaan va-
littavana olevaa kandidaattia eikä ketään ää-
nestäjää voida julistaa pätemättömäksi valin-
taan tai äänestykseen jonkin hänen mielipi-
teensä vuoksi tai jonkin ajatussuunnan jäse-
nyyden vuoksi. Mielipiteet tai usko eivät suo
etuoikeuksia eivätkä myöskään aiheuta ran-
gaistuksia. Yleisen Neuvoston jäsenet kehot-
tavat vakavasti Teosofisen Seuran jokaista jä-
sentä pitämään yllä, puolustamaan ja toimi-
maan näiden Seuran perusperiaatteiden mu-
kaisesti sekä pelottomasti harjoittamaan oi-
keutta ajatuksen vapauteen ja sen ilmaisemi-
seen kohteliaisuuden ja muiden ihmisten huo-
mioon ottamisen rajoissa.
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Teosofisen työn inhimillinen väline
Teosofiselle maailmankuvalle on ominaista, että
se on mittaamattomasti laajempi kuin mikään muu
yleisesti piirretty maailmankuva ja ennen kaikkea
että se ei ole mittaamattoman laaja vain ulospäin,
vaan myös sisäänpäin. Eteemme asettuvat
maailmat maailmoiden sisällä, näkyväiset ja
näkymättömät. Syvällisintä kuitenkin on tieto, tunto
ja ymmärrys kaiken olevaisen ykseydestä. Se
tarkoittaa todellisuutta ja veljeyttä arjessa. Teosofia
avaa eteemme korkeuksia ja syvyyksiä, mutta
teosofisen ajattelun ja työn inhimillinen väline on
Teosofinen Seura.

HPB On sanonut: ”Teosofista Seuraa järjestönä ei
voi hävittää. Sellainen ei ole sen perustajien eikä
heidän arvostelijainsa vallassa. Ei ystävä eikä
vihollinen voi tuhota sitä, joka on tuomittu olemaan
kaikista sen johtajien erehdyksistä huolimatta.
Sen, mikä on luotu korkeiden Mestarien kautta ja
on Heidän perustamansa ja Heidän arvovaltansa
alla, täytyy elää, ja se tulee elämään.” Huomatkaa
HPB:n sanat ”kaikista sen johtajien erehdyksistä
huolimatta”. Tarvinneeko lisätä: ja kaikista sen
jäsenten erehdyksistä huolimatta. Jäsenten luja
uskollisuus täältä ihmisten maailmasta käsin, yli-
inhimillinen viisaus ja voima seuran suojelijoiden
taholta – ne tekevät TS:sta häviämättömän,
jakamattoman kokonaisuuden. George Arundale
on toistanut useasti: ”Seura ei ole vain meidän
seuramme; seura on ennen kaikkea Heidän, sen
sisäisten Perustajien seura.”

Adyarin Teosofinen Seura on vanhin nykyään
toiminnassa oleva teosofinen seura. Se on
seurana ollut olemassa jo 137 vuotta. Suomen
osasto on ollut olemassa 105 vuotta. Marraskuun
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17. päivänä vietetään kansainvälisen
Seuran perustamispäivää eri puolilla
maailmaa teosofisissa yhteyksissä ja
Suomessa lisäksi omaa
perustamistamme. Aiemmin marraskuun
alussa vietettiin Tallinnan H.P.B.-loosin
20-vuotisjuhlaa. Teknisesti ja
hallinnollisesti Viron loosit kuuluvat
Suomen osastoon, kunnes Virossa on
tarpeeksi looseja ja jäseniä. Odotamme
innolla, että toiminta Virossa kasvaa, niin
että sillä voi olla oma itsenäinen
edustusto suoraan Adyarin yhteydessä.
Silloin me, Suomi ja Viro, toimimme rinta
rinnan yhtäläisinä Adyariin nähden.
Samalla tavalla Suomen osasto oli ensin
Ruotsin TS:n osana, kunnes se kasvoi
riittävästi ja pystyi tulemaan omaksi
osastoksi.

Ajattelisin, että te, jotka olette syvästi
kiinnostuneita ihmiskunnan henkisestä
tilasta ja haluatte auttaa ihmiskunnan
kehitystä oikeaan suuntaan, tuette sitä
parhaiten jäsenyyden kautta. Jäsenyys
tarkoittaa syvää tutkimista, totuuden
etsimistä, veljeyden vahvistamista,
maailmankuvan laajentamista ja olemista
mukana virrassa, joka on lähetetty
liikkeelle korkeammilla tasoilla. Joku on
sanonut: ”Älkäämme unohtako, että
teosofia ei kasva keskuudessamme
väkipakolla ja kontrollilla, vaan veljeyden
auringonpaisteella ja itsensä unohtavan
säteilyn kajolla.”

Mutta elämäntotuutta etsiessämme
olemme täydellisesti vapaat. Unohtamalla
itsemme rakentaessamme TS:aa me
tulemme kelvollisemmiksi ihmisiksi joka
suhteessa – hyödyllisemmiksi
ihmiskunnan auttajiksi. Kuulostaa isolta

asialta, mutta oikeasti kaikki alkaa
pienestä.

Haihattelijoitako – ei, vaan...
Olen kuullut sanottavan, että teosofit ovat
haihattelijoita, huuhaa-ihmisiä, jalat irti
maasta, pää pilvissä, hyväuskoisia.
Hyväksyn sen vain silloin, jos sillä
tarkoitetaan herkkyyttä, älyä, rohkeutta,
nöyryyttä ja uskallusta ottaa elämä
haltuunsa, pyrkimystä henkistää
elämänsä, kykyä kokea hiljaisuuden
voima. Viisaus syntyy ihmisen henkisen
aktiivisuuden, hänen järkensä ja
henkensä yhteistyöstä. Henkisyys
edellyttää havaintokykyä ja erottamis-
kykyä. Oikeastaan nuo yleiset käsitykset
murtuvat, kun ihminen oppii tuntemaan
itseään. Se, mikä näyttää hyväuskoiselta,
onkin rakkautta ja uskoa ihmisen
hyvyyteen. Se, mikä näyttää jalat irti
maasta olemiselta, onkin rohkeutta olla
erilainen. Se, mikä näyttää huuhaalta,
onkin yhteyttä tuntemattomaan, sillä sen
takana on suurempi todellisuus (ihminen
on enemmän kuin mitä näemme). Aikain
viisaus ei tee ihmistä tyhmäksi.

Olkoon se elämä, jota etsimme
kompastuskiviä ja löytöjä, unta ja valvetta,
unelmia ja arkea, pimeyttä ja valoa,
rakkautta, epäilyä ja myötuntoa. Mitään
tarkoituksellisesti poissulkematta, mitään
tieten tahtoen hyväksymättä. Merkitystä
on vain sillä, mikä vie ihmiskehitystä
eteenpäin.

Joulun ja talven aika on nyt käsillä, joten
toivotan valon täyteistä merkityksien
havaitsemisen aikaa kaikilla ulkoisilla ja
sisäisillä tasoilla.

Marja Artamaa, ylisihteeri
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Ed Abdill
Puhuminen ja toimiminen

Usein teosofeja syytetään, että he ovat niin
älyllisiä, niin kiinnostuneita väittelemään fi-
losofisista kysymyksistä, että he eivät ryhdy
aktiivisesti poliittiseen tai humanitääriseen
työhön. Koska me keskustelemme sellaises-
ta työstä kokouksissamme harvoin, kyseinen
syytös näyttää olevan totta. Kuitenkin toisesta
näkökulmasta katsottuna syytös ei voisi olla
kauempana totuudesta.

Sekä Teosofisen Seuran jäsenet että ei-
jäsenet kysyvät usein: ”Miksi Seura ei ota
kantaa globaaleihin kysymyksiin? Miksi Seura
ei taistele ihmisoikeuksien puolesta, auta
kodittomia, tai miksi se ei tee niin monia
muita asioita tehdäkseen maailmasta parem-
man paikan?” Käsitelläksemme näitä asioita
meidän pitää ensiksi erottaa Teosofinen Seu-
ra ja Seuran jäsenet toisistaan.

Kun TS muodostettiin vuonna 1875,
eversti Olcott sanoi, että sen julistettujen
ohjelmakohtien tarkoitus oli ”koota ja välit-
tää tietoa laeista, jotka hallitsevat maailman-
kaikkeutta”. Siitä lähtien melko monia muu-
toksia on tehty noihin ohjelmakohtiin, kun-
nes ne päätyivät nykyisiksi, jotka ovat meille
tutut [Ks. ohjelmakohdat lehden takakannesta
– Suom.]. Sanonta ”julistetut ohjelmakohdat”
antaa ymmärtää, että saattaa olla olemassa
”julistamattomia ohjelmakohtia”. Koska mi-
tään julistamattomia ohjelmakohtia ei ole
milloinkaan esitetty, meidät jätetään speku-
loimaan mitä nuo julistamattomat kohdat
saattaisivat olla, jos sellaisia ylipäätään on.

Kirjeessään TS:n Amerikan osaston nel-

jänteen vuosikokoukseen H.P. Blavatsky kir-
joitti: ”Teosofian etiikka on tärkeämpi kuin
mikään psyykkisten lakien ja tosiasioiden pal-
jastaminen. Viimemainittu liittyy täysin
seitsenprinsiippisen ihmisen materiaaliseen
ja haihtuvaan puoleen; etiikka sen sijaan up-
poaa ja tarttuu todelliseen ihmiseen – jälleen-
syntyvään Egoon.” (Amerikan teosofeille, Ih-
misyyden tunnustajat 2011.)

Hän jatkaa sanoen, että  meidän täytyy
opiskella ”sitä elämäntapaa ja ajattelua, joka
yksin voi pelastaa tulevat rodut”.

Tuo lausunto tekee kirkkaaksi sen, että
tärkeää on se kuinka me elämme. HPB pai-
notti tätä uudelleen, kun hän sanoi: ”Teosofi
on se, joka teosofiaa tekee” (Teosofian
avain). Hän jopa opetti, että mikäli elämme
vaadittua elämää, saavumme viisauteen luon-
nollisesti.

Teosofisen Seuran ”julistamattomat”
ohjelmakohdat voivat liittyä altruistiseen elä-
mään, joka seuraa väistämättä kaiken perim-
mäisen ykseyden oivaltamisesta. Seuran pyhä
tehtävä on johtaa ihmisiä kohti tätä oivalta-
mista, ei ykseyden uskoon, vaan tietoiseen
ykseyden kokemukseen, olkoonpa tuo koke-
mus vaikkapa se, mitä eräs zenmestari kutsui
”hetkelliseksi ikuisuudeksi”.

Nykyaikainen luonnontiede pyrkii kovas-
ti keräämään lakeja, jotka hallitsevat maail-
mankaikkeutta, mutta toistaiseksi nykyinen
tiede etsii noita lakeja lähes yksinomaan ha-
vaintojen ja fyysisen maailman mittaamisen
avulla. Se on todellakin tärkeää työtä, mutta
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emme ole vain fyysisiä olentoja. Meillä on
tajunta, tunteita ja henkinen olemus. Vaikka
psykologia yrittää ymmärtää tajuntaa ja tun-
teita, se on lapsenkengissä oleva tiede. Mo-
net psykologit ovat ovat yhä vakuuttuneita siitä
että tajunta ja tunteet ovat vain fyysisten ai-
vojen ja fyysisen kehon sivutuote.

Meidän nykyinen ohjelmakohtamme on
muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden
ydin. Toinen ja kolmas ohjelmakohta näyttä-
vät ehdottavan tapaa synnyttää se. Ne ehdot-
tavat etsintää, mutta tuo etsintä ei ole pelkäs-
tään ulkoista, vaan myös sisäistä. Vaikka sitä
ei mainita ohjelmakohdissa, mietiskely on
ollut teosofisen elämän kulmakivi, ehkä sik-
si koska juuri mietiskelyn avulla me saatam-
me oivaltaa ykseytemme kaiken elämän kans-
sa.

Blavatsky määritteli mietiskelyn sisäisen
itsen ei-kuvailtavissa olevaksi kaipaukseksi
äärettömään. Ääretön on rajattomuutta. Se on
erilaistumaton. K.H:n sanoin se on subjek-
tiivinen kokonaisuus. Ne, joiden päämääränä
mietiskelyssä on liitto äärettömän kanssa,
eivät voi mennä vikaan. Tuo kaipuu äärettö-
mään voi johtaa heidät ykseyden oivaltami-
seen.

Kun meillä on edes ohimenevä oivallus yk-
seydestä, se muuttaa meitä ikuisesti. Alam-
me elää altruistista elämää. Uusi testamentti
kertoo meille, että Jeesus sanoi, että vain ne,
jotka tekevät Isän tahdon, pelastuvat. Niitä,
jotka vain puhuvat siitä, mistä seikasta monia
teosofeja syytetään, ei pelasteta. Laupiaan
samarialaisen vertaus myös valaisee sitä, että
altruismi on avain ikuiseen elämään. Teoso-
finen filosofia on tästä samaa mieltä silloin
kun sen tulkinta ei ole lahkolaista.

Siitä lähtien kun liityin Seuraan 1959,

minulla on ollut etuoikeus tuntea monia huo-
mattavia teosofeja. Heidän joukossaan ovat
Dora ja Fritz Kunz, Emily ja John Sellon,
Diana Chapotin  ja muita. Jokaisessa tapa-
uksessa nämä jäsenet ovat olleet aktiivisia
humanitäärisessä työssä, puhumassa kaiken-
laista epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja pyy-
tämässä lainsäätäjiltä oikeaa toimintaa. Tosi-
asia on, että en ole milloinkaan tuntenut yh-
täkään omistautunutta teosofia, joka ei olisi
ollut aktiivisesti työskentelemässä ihmiskun-
nan hyvinvoinnin puolesta. Monet heistä ovat
olleet Teosofisen Palvelujärjestön jäseniä;
järjestön, joka toimii ihmiskunnan, eläinten
ja ympäristön hyväksi.

Blavatskyn mukaan Teosofisella Seuralla
on pyhä tehtävä. Nykyisellä arkikielellä sa-
nottuna se opastaa meitä elämään sen mukaan
miten puhumme (to walk the talk). Omistau-
tuneet jäsenet tekevät niin.

Mitä tulee toimintaan Seuran kautta mie-
luummin kuin toimintaan sen jäsenten kaut-
ta, Seura vesittäisi keskeisen tehtävänsä, jos
se sekaantuisi yhteiskunnallisiin ja poliitti-
siin kampanjoihin. Seura on tarkoitettu käy-
mään käsiksi kärsimyksen alkujuureen. Se on
tarkoitettu innoittamaan jäseniään toimintaan,
elämään puheiden mukaisesti, elämään sitä
elämää, joka yksin voi pelastaa ”orvon ihmis-
kunnan” (Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille
15/Viisaudenmestarien kirjeitä VIII).

Ed Abdill: ”Our World”. Julkaistu Theosophy
Forward -internet-sivustolla 24 Sep 2011.
Suom. Sampsa Kuukasjärvi.

Edward ”Ed” Abdill on TS:n Amerikan
osaston varaylisihteeri. Hän luennoi ja pitää
kursseja teosofiasta englanniksi ja espanjaksi.
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Seymour B. Ginsburg (1934–) on yksi lelu-
ketjun Toys ”R” Us perustajista. Hän oli
aloittamassa Floridan Gurdjieff-instituuttia
sekä on ollut Teosofisen Seuran Floridan
aluejohtaja. Hän kirjoitti teokset Gurdjieff
Unveiled ja The Masters Speak: An American
Businessman Encounters Ashish and
Gurdjieff (Quest, TPH). Laaja kokemus
liikemaailmasta ja eri henkisistä perinteistä
tekee hänen moniarvoiset pohdintansa
kiinnostaviksi.

G.I. Gurdjieffin (syntynyt joko
13.1.1866 tai 13.1.1872–29.10.1949) pää-
teos, trilogia All and Everything sisältää seu-
raavat osat: 1) Beelzebub’s Tales to His
Grandson, 2) Meetings with Remarkable
Men ja 3) Life is Real only when I am. Peter
Brook muokkasi toisesta osasta samannimi-
sen elokuvan vuonna 1979, pääosissa Dragan
Maksimovic ja Terence Stamp. Filmi kuvaa
nuoren Gurdjieffin palavaa etsintää: – I want
to know why I am here. Haluan tietää, miksi
olen täällä. Opettaja neuvoi: – Become
yourself, and then God and the devil don’t
matter! Tule itseksesi, eikä Jumalalla ja pa-
holaisella ole silloin merkitystä!

Gurdjieffin tavatessa toisen, tuntemat-
toman opettajan Egyptissä, tämä kutsui: –
Gogo! Vain äiti ja perhe olivat käyttäneet pie-
nestä Gurdjieffista kyseistä nimeä – yli 40
vuotta sitten! Ihme. Kolmas opettaja oli
dervissijohtaja Boga Eddin. Gurdjieff oppi,
että valveunesta vapautuminen puolinaisena
elämän muutoksena (hiukan pois harhasta) oli
enemmän haitaksi kuin hyödyksi! Mikäli
muuttuu, on muutettava joko kaikki tai ei
mitään. Mistä aatteet tulivat? Suufismin oppi-
isistä Rumille ja Ibn Arabille oli pitkä (99-

askelinen) kehitystie itsestäänselvyys, sa-
moin ihmisen monet elämät kehityskoulus-
sa. Muutoksiin ei riittäisi vain yksi elämä!

P.D. Ouspenskyn (4.3.1878–2.10.1947)
eli Uspenskin teoksen alkuun In Search of the
Miraculous perustuu samanniminen doku-
menttifilmi. Matemaatikko Ouspenskyn
teoksia olivat Neljäs ulottuvuus (1909),
Tertium Organum (1912) sekä Gurdjieffin
tapaamisen jälkeen Neljäs tie (1931). Johto-
aatteena oli se, ettei vain 1) fakiirin, 2) mun-
kin eikä 3) joogin polku – ei mikään näistä
yksin yllä henkisyyteen. Neljäs tie olisi kai-
ken maallisen sekä sisäisen tiedon yhdis-
telmä. Vuosina 1915–1924 Ouspensky seu-
rasi ensin uraauurtavia Gurdjieffin opetuksia,
joiden painotuksista tuli kiistaa, sitten kehit-
teli omia itsemuistannan aatteitaan.

Gurdjieffin suufismin lähtökohdat ja sota
unta vastaan poikkesivat sävyltään useista
henkisistä perinteistä radikaalisti, eikä hänen
moniarvoista impulssiaan usein tajuttu. Eikä
moni tiedä PDO:n perehtyneen teosofiaan
1907, jopa tavanneen Adyarissa Annie
Besantin. Pitää myös muistaa Englannissa
asuneen Ouspenskyn pitäneen myös
teosofisia esitelmiä. ”Lääkäri parantamisen
uusilla teillä”  -Kari Krohn / Kurki-Suonio
kertoi Elonpyörässä (1969/1) Ouspenskyn
antaneen arvon teosofien kokemuksille, mutta
varoittaneen itsensä sekä opettajien toistosta.
Kuuluisista teosofeista esimerkiksi Mabel
Collins (1851–1927), Maud Hoffman, A.T.
Barker ja Alfred R. Orage (1873–1931)
liittyivät myös Ouspenskyn oppilaiksi.

Orage tapasi Ouspenskyn 1914, vähän
myöhemmin myös Gurdjieffin, jonka kouluun
Pariisin lähelle hän lähti 1921. Orage kuvasi

Jaakko Kari-Koskinen
Gurdjieffin perintö:
Johdanto Seymour B. Ginsburgin artikkeliin
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G:n työtä teoksessaan Commentaries to All
and Everything. Heidän ystävyydestään kir-
joitettiin: ”Gurdjieff and Orage, Brothers in
Elysium”, vaikka Gurdjieff suivaantui koulus-
sa Orageen jopa vaatien oppilailtaan outoa
valaa ”olla kommunikoimatta Oragen kanssa”.
Tosi nurinkurisesti Orage allekirjoitti itsekin
tämän valan! No niin – toteutuikohan se? Mo-
nipuolinen Orage toimitti useita lehtiä kuten
The New Age.

Ouspensky osallistui Fontainbleau-Avonin
koulun pitoon, joskin sittemmin yhteistyö
G:n kanssa hiipui. Yksi heidän merkittävistä
oppilaistaan oli skottilainen psykiatri Mau-
rice Nicoll (19.7.1884–30.8.1953), jonka
laaja kirjasarja Psychological Commentaries
nojautui Gurdjieffin ja Ouspenskyn opetuk-
siin. Kirjasarjan alkulukuja julkaistiin 60–70-
luvuilla Teosofissa Aimo Palomäen mainios-
ti suomentamana.

Insinööri J.G. Bennett (8.6.1897–
13.12.1974) päätti jo nuorena etsiä elämän
syvempää ulottuvuutta, mikä eri (kierto)teitä
sitten toteutuikin. Hän hankki poikkeukselli-
sen syvälliset tiedot eri kulttuureista, laajan
kielitaidon, pystyen jopa lukemaan latinan,
kreikan, heprean, arabian ja sanskritin uskon-

nollisia alkutekstejä. I maailmansodassa 21:n
ikäisenä Bennett värvättiin Englannin tiedus-
telupalveluun. Hän palveli agenttina kuin kala
vedessä Konstantinopolissa, koska osasi turk-
kia. Vakoilutyön ohella hän tutki samalla eri-
laisia henkisiä perinteitä.

Konstantinopolissa hän oli kaiken aikaa
tekemisissä eri kansallisuuksien ja rotujen
kanssa: englantilaisten, ranskalaisten, italia-
laisten, kreikkalaisten, armenialaisten, turk-
kilaisten, kurdien, venäläisten, arabien, juu-
talaisten ja muiden ihmisten kanssa. Sodan
jälkeen Bennett tutustui uudistajaruhtinas
Sabaheddinin kautta Gurdjieffiin ja Ous-
penskyyn ja päätti tunkeutua syvemmälle to-
dellisuuden tutkimuksissaan. Tämä jatkuikin
koko hänen elämänsä. Bennett vieraili Rans-
kassa Fontainebleau-Avoniin Gurdjieffin
1921–22 perustamassa Ihmisen harmonisen
kehityksen instituutissa. Vierailu jäi rahan
puutteessa lyhyeksi. Bennettin olikin palat-
tava ansiotyöhön hiilikaivosyhtiössä melko
pian. Palattuaan hän kirjoitti omia aatteitaan
– ja selitti Gurdjieffin trilogiaa All and
Everything. 1940-luvulla Ouspensky
riitaantui sekä Gurdjieffin perinteen että
JGB:n kanssa syyttäen tätä plagioinnistakin.

1946 Bennett perusti vaimonsa kanssa
entisen parantolan tiloihin Coombe
Springsiin Historian, filosofian ja tieteen
vertailevan tutkimuksen instituutin. Kesäl-
lä 1949 Bennett elvytti yhteistyötä uudelleen
löytämiensä Gurdjieffin tutkijoiden kanssa.
Kovin pitkäksi aikaa hän levottomana etsijänä
ei pysähtynyt tähänkään. Seuraava hänen kiin-
nostuksensa oli suufismiin perustuva Jaavalla
syntynyt uskonnollinen liike suubud. Sen
opettaja Pak Subuh tuli Coombe Springsiin.
Bennettin mielestä suubudin harjoitus
latihan oli hyvin yhtäläinen kuin muiden us-
kontojen mystinen kontemplaatio – tai
Gurdjieffin tähdentämä herääminen. Vuo-
teen 1960 tultaessa esitelmissään Suufismi
ja synkronisuus sekä Dramaattinen univer-

G.I. Gurdjieff



10
Teosofi 6/12

sumi JGB oli jo sitä mieltä, että yksin latihan
olikin riittämätön henkisen avartumisen tie-
nä. Bennett oli tällä välin tutustunut Nepalis-
sa asuneeseen hindupyhimykseen nimeltä
Shivapuri Baba. JGB vaivautui jopa kirjoit-
tamaan 1963 kuolleen Baban elämäkerran
nimellä Shivapuri Baba – The Life and
Teaching of the Shivapuri Baba.

Gurdjieffin alkuperäisten opetusten etsi-
minen toi sitten Bennettin piiriin myös
suufismin opettajan Idries Shahin, joka väitti
edustavansa Perinteen vaalijoita – The
Guardians of the Tradition. Shah jatkoi
Coombe Springsissä Vertailevan tutkimuksen
instituutin toimintaa. Nimikin vaihdettiin ker-
ran vielä: Jatkuvan kasvatuksen kansainvä-
liseksi akatemiaksi (International Academy
for Continuos Education). Viimeisenä
elinvuonnaan Bennett tapasi mm. Maharishi
Mahesh Yogin, silti hänen käsikirjoitustensa
toimittaja Anthony Blake pyrki osoittamaan
JGB:n riippumattomuuden kaikista eri
auktoriteeteista itse Gurdjieffista alkaen.
Hänen tärkein perintönsä lie vallitsevien aat-
teiden aito kyseenalaistaminen. Etsinnän pi-
tää olla jatkuvaa ja oivaltavaa.

J.G. Bennett kirjoitti Gurdjieffista elämä-
kerran nimeltä Gurdjieff – hyvin suuri ar-
voitus. Kirja kuitenkin valitettavasti osoittaa
faktojen epätäsmällisyyttä. Muuten aivan asi-
allinen kirjanen eksyy vihjailemaan G:n ystä-
vyyden H.P. Blavatskyyn olleen muka jotain
enemmän, mikä 35/42 vuoden ikäeronkin huo-
mioiden on aivan naurettava.

Sy Ginsburgin muuten erinomaisessa ar-
tikkelissa puolestaan kriittistä lukijaa hämää
sanan mestari runsas viljely. Gurdjieff oli
merkittävä opettaja; tuskin yli-inhimillinen
arhat tai adepti. Krishnamurti sanoikin
nuoruudessaan, että perusteettoman kevyt-
mielinen suhtautuminen vihkimyksiin alen-
taa niiden arvon. Juuri tämä on ollut joiden-
kin henkilöpalvonnan houkutuksiin hairahtu-
neiden – sekä seuraajien tragedia. Ei kaikilla

okkultisteilla ole rahkeita Jeesuksen tai
Boddhisattvan mittoihin, ei tarvis uskoa!

Ennen Bennettin kuolemaa 1974 BBC
haastatteli tätä radioon. JGB muisteli lämpi-
mästi sekä Gurdjieffin että Ouspenskyn elä-
mää. Erään kerran sensaatiotoimittaja haki
tohkeissaan G.I. Gurdjieffia kysellen: – Onko
täällä sellaista ihmeellistä opettajaa? – Ei
täällä sellaista ole, vastasi valmiiksi ärtynyt
Gurdjieff. – Olen tuiki tavallinen matto-
kauppias! Toimittaja mikä lie poistui tyhjin
toimin. Ihmeitä (eikä tekijää) ei lopultakaan
löytynyt! HPB:n ja Gurdjieffin slaavilaisessa
räiskyvyydessä, särmäisissä luonteissa, on
yhtäläisyyttä.

1969 julkaisi Kari Krohn suomentamansa
P.D. Ouspenskyn merkittävän pikku kirjasen
Ihmisen sielulliset kehitysmahdollisuudet
(The Psychology of Man’s Possible
Evolution). Siinä esiintyi runsaasti uudissa-
noja kuten essence, olenta. Valitettavasti kus-
tantaja ei hyväksynyt termejä Timo Kurki-
Suonion suomentamaan kirjaan In Search of
the Miraculous – Sirpaleita tuntemattomas-
ta opetuksesta (Basam, 2003). Silti teksti
viiltää: – Ihminen elää unessa, mekaanisesti
kuin kone, koska hän ei ole tietoinen itses-
tään. Eipä olekaan!

Sama teema oman kokemuksen pohjalta
oli teosofian grand old manin Yrjö Kalli-
sen monissa puheissa. Elämmekö unessa
(Tammi, 1971) julistaakin: – Ja kaiken, koko
elämän pelastaminen tällä planeetalla riippuu
siitä, että ihmiset huomaavat todellakin, että
he nukkuvat ja että heitä nukutetaan, että
valtaosa kirjallisuudesta ja siitä kulttuurista,
josta me olemme niin ylpeitä, pyrkii
nukuttamaan meidät tuhoisaan uneen, joka
vie meidät kärsimyksestä kärsimykseen. Ja
kaikkea tätä me teemme sitten onnea tavoi-
tellen. Onni ei löydy siltä suunnalta, se on
kokonaan toisella suunnalla. (YK, 186)
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Seymour B. Ginsburg

Ihmisen kehitystyö
kuudenteen rotuun
Teosofia
Teosofia puhuu rotujen opista (eli
juuriroduista). Nämä eivät ole nykyisen
kansatieteen tai etnografian tuntemia rotuja;
pikemminkin ne ovat kokonaisia historian
aikakausia, joihin koko ihmiskunta osallistuu.
H.P. Blavatskyn suurteoksen Salaisen opin
mukaan olemme nykyään planeettaketjumme
neljännessä kierroksessa – ja tuon kierroksen
viidennessä rodussa. Meidän tehtävämme sekä
tulevien sukupolvien tehtävä on rakentaa
kuudetta, tulevaa rotua. Tästä yrityksestä Sri
Madhava Ashish (alias Alexander Phipps,
1920–1997), hindulaiseksi munkiksi
kääntynyt skottilainen insinööri, kirjoitti:

Kuudennen rodun ihmisen syntytyö,
johon hengen avulla suunnistetaan, ei ole
mitenkään helppoa. Meille välttämätöntä
hyppäystä kuudenteen ei voi suorittaa
ilman tavoitteellista ponnistusta. Toisin
kuin saapumisessamme ihmisyyteen,
emme ole väistämättömän kehittymisen
pakotteen vallassa. Vastoin tahtoamme ei
meitä voi sysätä alhaalta ylöspäin eikä
nostaa ylhäältä. Saavutettuaan oman
tahtonsa välineen, juuri tämän keinon
kautta jumalainen Tahto saavuttaa
tavoitteensa. On ikään kuin jumalainen
Tahto ei voisi itse itsessään pakottaa, ja
meidän, jotka olemme oleellisia tuon
Tahdon voimia, täytyy antautua tätä
tavoitetta täyttämään, mikäli tuota
tavoitetta lainkaan toteutetaan. (Ashish,
Man, 284)

Nämä sanat luovat keskeisen teeman Ashishin
kirjaan Man, Son of Man eli Ihminen, ihmisen
poika. Juuri tämä teos johdatti minut Intiaan

vuonna 1978
häntä tapaamaan.
Aikaisemmin
saman vuoden
keväällä oma

henkilökohtainen tarkoituksen etsintäni oli
johtanut minut H.P. Blavatskyn kirjoitusten
ääreen sekä liittymään Teosofiseen Seuraan.
Kävin innokkaasti Salaisen opin kimppuun
toivoen, että HPB:n ajatusten ymmärtäminen
toisi avaimen elämän merkitykseen. Mutta en
voinut ymmärtää hänen 1400-sivuista
mystisten Dzyanin runojen kommentaariaan.
Samalla aistin jotain tärkeätä, mitä hän yritti
sanoa. Pyrkiessäni oivaltamaan tieni johti
kahden runojen lisätulkintakirjan luo, joista
ensimmäinen oli Man, the Measure of All
Things (1966). Sen olivat yhdessä kirjoit-
taneet Ashish ja hänen opettajansa Sri
Krishna Prem (Ronald Nixon, 1898–1965),
englantilainen, joka saapui Intiaan vuonna
1921 ja josta myös oli tullut hindumunkki.
Tämä teos kuvaa kosmoksen luonnetta
Dzyanin runojen kuvauksen mukaan. Toinen
kirja, jonka Ashish yksin kirjoitti, Man, Son
of Man, kuvaa mitä ihminen on sekä häneltä
vaadittavaa tietoista ponnistusta.

Mikä tekee mestarin?
Ensitapaamisesta Ashishin kanssa vuonna
1978 tiesin hänessä olevan jotakin erityistä,
mutta mitä se oli, en kyennyt täsmälleen
määrittämään. Pian havaitsin hänen olevan
ihmisistä viisaimpia, kyeten tunkeutumaan
ihmisluonteen todellisuuteen hyvin nopeasti.
Ensitapaamisella hän neuvoi minua palattuani
kotiin Amerikkaan aloittamaan kreikkalais-

Seymour B.
Ginsburg
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armenialaisen mystikon G.I. Gurdjieffin
opetusten tutkimisen. Kirjeessään noin
kymmenen vuotta myöhemmin hän tähdensi
Gurdjieffin opetusten olleen jatkoa teosofian
synnylle: ”TS:n erityispiirteenä on mestarien
eli bodhisattvojen suora inspiraatio. He
lähettivät HPB:n kentälle ja tukivat häntä koko
hänen elämänsä. Gurdjieff oli yksi heistä, ja
sen tähden hänen opetuksensa liittyy samaan
perinteeseen.” (Ginsburg, Masters, 129)
Ashish myös kehotti minua alkamaan
kiinnittää huomiota uniini.

Päätin palata Intiaan tavatakseni
Ashishin seuraavana keväänä 1979. Kirjoitin
hänelle sitä pyytäen. Tästä alkoi laaja kirjeen-
vaihtomme, jossa kysyin häneltä kaikenlaisia
teosofiaa koskevia kysymyksiä. Niiden myötä
kyselin unien tutkimisesta sekä mestareista,
miehistä, joita HPB kutsui opettajikseen ja
jotka luultavasti olivat psyykkisesti välittäneet
Dzyanin runot hänelle. Useat Ashishin
vastauksista (hänen kirjeissään näihin ja
muihin aiheisiin) julkaistiin kirjassani The
Masters Speak: An American Businessman
Encounters Ashish and Gurdjieff.

Aistiessaan hämmennykseni mestarei-
den aiheesta, Ashish ehdotti, että jos palaisin
tapaamaan häntä Intiaan, tapaisin ensin toisen
miehen, Sri Nisargadatta Maharaj’in, joka
asui Mumbaissa (eli Bombayssa) ja opetti
advaita-vēdantaa, auttaakseni minua
oivaltamaan juuri sen mikä tekee mestarin.
Yksi Ashishin syy passittaa minut häntä
tapaamaan oli se, että Nisargadatta oli elävä
esimerkki siitä, mitä pitäisi ja voi ilmetä
tässä ja nyt. Poiketen Ashishista ja Sri
Krishna Premistä, jotka molemmat viettivät
askeettista elämää kaukaisella Himalajalla,
Nisargadatta oli tavallinen keskiluokkainen
intialainen kauppias, jolla oli vaimo ja neljä
lasta. Hän asui keskellä Mumbain hulluutta.
Siinä mielessä hänen saavutuksensa on
jotakin, mihin kuka tahansa meistä voi
pyrkiä.

Vuoden 1979 käynnistäni Nisarga-
dattaa ja Ashishia tapaamassa tuli toinen
vuotuisista vierailuistani, jotka jatkuivat 19
vuotta Ashishin kuolemaan vuonna 1997.
Tahdoin tietää mikä tekee mestarin teosofisen
opetuksen mukaan.

Erityisen kiintoisa on Ashishin
huomautus kirjeessään vuodelta 1989:
”Mestari on yhtä hengen kanssa. Hän on
esimerkkinä lopullisesta saavutuksesta. Hän
on jotain vain osittain toteutunutta piilevänä
omassa olemuksessasi. Hänet voi tunnistaa
ainoastaan siinä määrin kuin voi tuntea
vasteen omassa olennassaan (essence)
milloin samankaltainen kohtaa kaltaisensa.
Gurdjieff on mestari.” (Masters, 138)
Toisessa kirjeessään Ashish sanoo mesta-
reista: ”Saattaa olla totta, että jotkut mestarit
perivät olemuksensa toisesta kuin tästä
maailmasta. Mutta liika huomion keskittä-
minen spekulaatioon voi johtaa siihen väärään
kuvaan, että he ovat niin erikoisia, ettei edes
löydy kosketuskohtaa tavallisiin meidän
kaltaisiin kuolevaisiin. Tosiasiallisesti monet
heistä ovat nousseet tämän planeetan taval-
listen kuolevaisten ja niin monien eri rotujen
ja kulttuurien joukosta, että he voivat tarjota
meille esimerkkejä siitä, miksi meidän pitää
ja miksi voimme tulla tässä ja nyt.” (Masters,
137) Gurdjieff sanoo jotain vastaavaa:
”Jokaisen meistä on asetettava tärkeimmäksi
tavoitteekseen kollektiivisen elämämme
prosessissa tulla mestareiksi.” (Gurdjieff,
1236)
Gurdjieff kuvasi tätä mestarien kehää P.D.
Ouspenskylle kutsuen heitä ihmiskunnan
tietoiseksi piiriksi. Hän sanoi Ouspenskylle:
”Sisäistä piiriä kutsutaan esoteeriseksi; tämä
kehä koostuu ihmisistä, jotka ovat saavut-
taneet ihmisen ylimmän mahdollisen kehi-
tyksen, joista jokainen omaa täydellisimmän
asteisen yksilöllisyyden; toisin sanoen
jakamattoman minuuden kaikissa ihmiselle
mahdollisissa muodoissa, täyden tajunnan
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tasojen hallinnan, täydellisen ihmiselle
mahdollisen tiedon sekä vapaan ja riippu-
mattoman tahdon.” Gurdjieff jatkoi selittäen
tämän esoteerisen piirin olevan mesoteerisen
kehän ympäröimä, jota taas ympäröi
eksoteerinen piiri. Nämä kolme tahoa
edustavat kolmea ymmärryksen eri tasoa,
mutta ovat kaikki osina ihmiskunnan tietoista
piiriä poiketen toisenlaisesta ihmiskunnan
”koneellisesta” piiristä, johon ihmisten suuri
enemmistö kuuluu. (Ouspensky, 310–312)

Mestareista on julkaistu paljon silkkaa
roskaa, missä heille kirjataan kaikenlaisia
ihmeellisiä kykyjä, jotta tyydytettäisiin
nälkäisen yleisön sensaationhalua. Niillä
kyvyillä ei ole lainkaan merkitystä näiden
mestarien opetusten kannalta, ja on
kyseenalaista, olikohan kenelläkään heistä
tällaisia kykyjä. Kuitenkin on todennettavissa,
että ihmisille voi kehittyä tiettyjä näennäisesti
epätavallisia kykyjä. HPB:n adeptimestarit
olivat pikemminkin ruumistuneiden ihmisten
ketjun sarjaa kuin yli-ihmisten kosmista
hierarkiaa. Heidän hallitsemansa yhteinen,
”ihmeellinen” kyky oli kommunikoida HPB:n
sekä toistensa kanssa etäisyyksien päästä
joskus telepatiaksi nimetyn voiman avulla,
josta on olemassa monia todennettuja
inhimillisen kokemuksen tapauksia. Ouspens-
ky esimerkiksi kirjoitti hämmentyneenä
Gurdjieffin telepaattisista kyvyistä, kertoen
ajasta, jolloin alkoi kuulla jopa Gurdjieffin
lausumattomia ajatuksia. (Ouspensky, 262–
264)

Telepatiaksi nimittämämme kyky on
psyykkisen yhteytemme luonnollinen
toiminto, joka on jopa sisempänä kuin alempi
mieli, jossa mielteet kieppuvat kaiken aikaa.
Hengen yhteydessä elävät, mutta myötä-
tunnosta (vähemmän kehittyneitä veljiään
auttaakseen) bodhisattvan polkua seuraavat
mestarit jatkavat ihmiskunnan opastamista
lähettäen telepaattisesti viisautta ollessaan
ruumistuneina sekä jätettyään fyysisen kehon.

Tavallisesti koemme vastaanotetun viisauden
oman intuitiomme kautta. Tämä intuitio tulee
usein hiljaisen mietiskelyn ja unien kautta.
Juuri siksi Ashish piti niin tärkeänä mietis-
kelyä, jossa istutaan hiljaa pitkiä ajanjaksoja
sekä huomion kiinnittämistä uniin sekä niiden
viestimään vertauskuvalliseen kieleen.

Kirjoitin ensin artikkelin Gurdjieffin
ja HPB:n välisestä yhteydestä opettajina. The
American Theosophistissa keväällä 1988
ilmestyi HPB, Gurdjieff, and the Secret
Doctrine (HPB, Gurdjieff ja Salainen oppi).
Tuossa artikkelissa mainitsin HPB:n
Salaisessa opissa esittämän ennustuksen:

”1900-luvulla saattavat Viisauden
Mestarit lähettää jonkun tietävämmän ja
taitavamman opetuslapsen antamaan lopulliset
ja kumoamattomat todisteet, että on olemassa
gupta vidjaksi (esoteeriseksi tiedoksi)
kutsuttu tiede, ja että kuten Niilin ennen niin
salaperäiset lähteet, myös kaikkien uskon-
tojen ja filosofioiden lähde, josta nyt annetaan
maailman tietää, on ollut iät ja ajat unoh-
dettuna ja ihmisiltä kadonneena, mutta on nyt
viimeinkin löydetty.” (SO I, XXXVIII,
esipuhe) Hän jatkoi kirjoittaen kahdesta
Salaisen opin julkaistusta niteestä: ”Näiden
kahden osan oli toimittava esipuheena III ja
IV osille, ja valmistettava lukijan mieltä.
Ennen kuin teosofit, joille nämä sivut on
omistettu, ovat raivanneet mielestään aika-
kausien töryn, heidän on mahdotonta ymmär-
tää kolmanteen ja neljänteen osaan sisältyvää
käytännöllisempää opetusta.” (SO II, 797–
798)

Blavatsky ei päättänyt suunniteltuja
kolmatta ja neljättä nidettä, mutta Gurdjieff
esitti käytännön opetusta suullisesti jakaen
pirstaleina sitä Ouspenskylle ja muille alkaen
noin vuodesta 1912 varhaisissa venäläisissä
ryhmissään. Lopulta Ouspensky hahmotteli
opetuksen ja kirjoitti sen muistiin niin kuin
ymmärsi. Tämä kirjoitettu luonnos julkaistiin
otsikolla In Search of the Miraculous eli
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Sirpaleita tuntemattomasta opetuksesta
(Basam Books, 2003), johon on koottu
laajimmin tunnettu ja aidoin esitys Gurdjieffin
suullisesta opetuksesta.

Gurdjieffin yhteydet teosofiaan
ulottuivat laajalle ja syvälle huolimatta hänen
kriittisistä huomautuksistaan lapsellisten
alkuteosofien fantasioista. Kaksi hänen lähintä
oppilastaan, P.D. Ouspensky sekä A.R.
Orage, joilla molemmilla oli kirjailijoina
merkittävä ura 1900-luvun alkupuolella, olivat
teosofisen liikkeen tunnettuja puhujia. Pari
vähemmän tunnettua 1920-luvun hahmoa
Maud Hoffman ja A. Trevor Barker ryhtyi-
vät Gurdjieffin oppilaiksi vuonna 1922. He
lähtivät G:n kanssa Fontainebleau’on
Ranskassa auttaakseen tämän okkulttisen
Prieuré-nimisen koulun valmistelussa, jotta
oppilaita voitiin ottaa vastaan. Maud Hoff-
manista, amerikkalaisesta Shakespeare-
näyttelijästä, joka asui Englannissa läheisen
ystävänsä, teosofi Mabel Collinsin kanssa,
tuli A.P. Sinnettin tilan pesänselvittäjä perien
HPB:n mestarien brittiläisille kirjoittajille
kirjoittamia kirjeitä 1800-luvun lopulla;
useimmat näistä kirjeistä oli osoitettu Sinnet-
tille. Hoffman nimesi A. Trevor Barkerin
toimittamaan kirjeet julkaistaviksi. Opiskel-
lessaan Prieuré’issä nämä kaksi Gurdjieffin
oppilasta siirsivät kirjeiden sisältöä
painotekstiksi ja toimittivat ja koostivat niitä
myöhemmin Viisauden Mestarien kirjeinä
tunnettua kokoelmaa varten.

Vuonna 1924 vakavan auto-onnet-
tomuuden jälkeen, joka johti väistämättä
koulun sulkemiseen, Gurdjieff omistautui
kirjoittamiselle. Hän kirjoitti tarkoitukselli-
sesti mytologisen teoksen Beelzebub’s Tales
To His Grandson, joka sisältääkin ”kaikkien
muinaisten ja nykyisten ihmisten tuntemien
suurten adeptien lyhyen historian aika-
järjestyksessään”, kuten HPB ennusti
Salaisessa opissa (II:437). Muitakin noita
kahta kirjaa yhdistäviä johtolankoja löytyy.

”Tietty hyvin suuri tarkoitus”
Kirjansa Beelzebub’s Tales lopulla Gurdjieff
kertoo meille: ”Elämäämme liittyy tietty
hyvin suuri tarkoitus, ja meidän täytyy palvella
Suurta Yhteistä Tarkoitusta, jossa piilee
elämämme täysi merkitys, ennalta
määräytyminen.” Gurdjieff jatkaa sanoen
meille, että vaikka jokainen on yhtä lailla
tämän suuren merkityksen alainen, omaa
minuuttaan kehittänyt ihminen on tietoinen
ja ”saa mahdollisuuden, samalla kun palvelee
kaikkiallista Ilmentymää, soveltaa osaa
ilmennyksistään Suuren Luonnon sallimuksen
rajoissa tavoitellakseen itselleen Ikuista
Olentaa”. (Gurdjieff, 1226–1227)

Vaikka Ashish neuvoi minua tutkimaan
Gurdjieffin opetuksia ja oli itsekin suuri
mytologisen Beelzebub-teoksen ihailija,
toisessa kirjeessä hän teki seuraavan
huomautuksen siitä mitä nimitti ”Ihmis-
kirjoiksi” (”Man books”; Man, the Measure
of All Things sekä Man, Son of Man): ”G:n
järjestelmä on kaikenkattava, mutta
mytologisessa muodossa. G ei aikonut tarjota
rationaalista viitekehystä. Kuten hän sanoo
kirjan alussa, hän aikoo hävittää ennakko-
käsitykset. Suoraan sanoen, selvemmän
käsityksen G:n aatteista saa luultavasti Ihmis-
kirjoista noiden kirjojen luonnehdintojen
perusteella” (Masters, 227–228). Ashish
kirjoitti tämän minulle vuonna 1993, mutta
vei toiset 15 vuotta kunnes tartuin hänen
vihjeeseensä alkaen tarkistaa uudelleen näitä
kirjoja; erityisesti teosta Man, Son of Man.

Ashish kirjoitti toisenkin kirjan, joka
selitti unien henkistä merkitystä. Hän osoitti
sen minulle käsikirjoituksena vuonna 1979,
mutta jatkoi sen työstämistä melkein kuole-
maansa saakka vuonna 1997.  Tuon kirjan, An
Open Window: Dream as Everyman’s Guide
to the Spirit, esipuheessa hän tekee poik-
keuksellisen päätelmän siitä viisauden läh-
teestä, jonka Ihmis-kirjat sisältävät. Tämä
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julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen vuonna
2007:

Me [Prem ja Ashish] kävimme läpi ylevän
vaiheen [1950-luvulla], jolloin uneton yö
oli tuhlattu tilaisuus ja unohtunut uni oli
luottamuksen murtumista. Kiirehdimme
monien askariemme läpi ollaksemme
vapaat kävelemään edestakaisin aamun-
kajossa merkityksiä sekä niiden puitteita
etsien.

Sitten alkaessamme hallita mieltä,
alkoi pieniä näkyjä ilmetä mietiskelyssä,
jonka sisältö oli suorempaa, vähemmän
verhottu symboleihin kuin tavallinen uni.

Esiintyi suoraa personallista ohjausta.
Ja oli unia, jotka loivat valoa Dzyanin
runojen kosmogenesikseen (kosmoksen
syntyyn) sekä antropogenesikseen
(ihmisen syntyyn), joihin kirjoitimme
kommentaareja. Kuitenkin ei ollut
koskaan suoraa sanelua. Aina piti taistella
ymmärtääkseen mitä symbolit sanoivat,
joten jokainen oli henkilökohtaisesti

vastuussa siitä muodosta, jolla yleinen
kaava esitettiin. (Ashish, Dreams, xviii)

Ashish paljasti edelleen Ihmis-kirjojen
viisauden lähdettä vuoden 1988 kirjeessä:
”Me [Prem ja Ashish] kirjoitimme, että
selityksen on toimittava omillaan. Sen
sanominen, että innoitus ja ohjaus tuli DK:lta
[Djval Kuul] ja muilta, ei mitenkään lisäisi
teoksen pätevyyttä. Tiedämme kenelle
olemme siitä velassa, mutta emme saata häntä
vastuuseen meidän väärinkäsityksistämme ja
erehdyksistämme.” (Masters, 129)

Ashishin paljastus siitä miten teoksen
Man, Son of Man viisaus saavutettiin
mietiskelyn näkyjen sekä unien tarkkailun
avulla, muistuttaa HPB:n kuvausta siitä, miten
hän vastaanotti tiedon, joka mahdollisti hänelle
Salaisen opin kirjoittamisen:

Tieto tulee näkyinä, ensin unina ja sitten
kuvina, jotka sisäinen silmä esittää
mietiskelyn aikana. Niin minulle on
opetettu koko kehitysjärjestelmä,

Artikkelissa m
ainittuja kirjoja
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olemassaolon laki sekä kaikki muu mitä
tiedän – elämän sekä kuoleman mysteerit
ja karman toiminta. Sanaakaan kaikesta
tästä ei sanottu minulle tavanomaisesti
paitsi ehkä vahvistamaan sitä mitä minulle
oli annettu – eikä mitään opetettu minulle
kirjoittamalla. Ja niin saadut tiedot ovat
niin selkeitä, niin vakuuttavia, niin
kiistattomia mieleen tulleilta vaikutelmil-
taan, että kaikki muut informaation
lähteet, kaikki muut meille tutut opetuksen
menetelmät, häipyvät merkityksettöminä
tähän verraten. Yksi syy, miksi epäröin
vastata suoralta kädeltä minulle esitet-
tyihin kysymyksiin, on riittävän
täsmällisen kielellisen ilmaisun vaikeus
asioista, jotka minulle on esitetty kuvina,
jotka olen tajunnut puhtaana järkenä, kuten
Kant asian sanoisi. Heidän opetusmene-
telmänsä on synteettinen: hyvin yleiset
opetuksen ääriviivat esitetään ensiksi,
sitten sisänäkemys työmenetelmään,
seuraavaksi laajat periaatteet ja huomiot
tuodaan tarkasteltaviksi, sekä lopuksi alkaa
pienempien yksityiskohtien valottaminen.
(HPB: Collected Writings 13:285)

Miten meidän on ymmärrettävä sen viisauden
luonne, joka kommunikoi kanssamme
psyykkisten sisänäkemysten kautta sellaisilta
ihmisiltä kuin HPB, Prem ja Ashish? Toisessa
kirjeessään Ashish selitti sitä tällä tavalla:

Kuka tahansa noista olennoista (mikäli on
mitään merkitystä puhua näistä olennoista
muuten kuin yhden olennan ilmentyminä)
voi tarkastella asioita minkä hyvänsä
olevan silmällisen muodon kautta. On
olemassa naamioiden sarjoja, muovattuina
tuttuihin Gurdjieffin, Jeesuksen,
Buddhan, Marian jne. muotoihin, jotta
meidän tapaisemme idiootit voimme
heidät tunnistaa, jolloin yksi voima pystyy
kommunikoimaan kauttamme. Kuitenkin
on olemassa tunne, että ”suuri venäläinen

bodhisattva”, jonka viimeksi tunsimme
Gurdjieffina, tietyllä tasolla poikkeaa
muista bodhisattvoista. (Masters, 138)

Tärkeimpiin toteamuksiin teoksessa Man,
Son of Man kuuluvat seuraavat vastaukset
kysymykseen, mikä on tämä ”hyvin suuri
yhteinen tarkoitus”, josta Gurdjieff kirjoitti
ja johon liittyy elämämme koko tavoite.

Alkuluomisen sysäys viriää absoluutista,
eriytymättömästä Olemassaolosta, jota
voidaan kuvailla Olemassaolon
sisäiseksi haluksi tuntea itsensä; haluksi,
joka alkaa luomalla eron subjektiivisen
Tietäjän ja halutun tiedon kohteen
välille, joita molempia erottaa ja liittää
tietämisen teko ja joka päättyy tiedon
paljouteen... (Man, 5, 36)

Sisäinen ihminen biologista
ihmistä vastaan
Ashish korostaa eroa sisäisen ihmisen,
kabbalan Adam Kadmonin sekä biologisen
ihmisen välillä, joka on luonnonvalinnan
kehittämä käyttöväline. Ashishin mukaan
sisäinen ihminen elää keskialueella
ilmentymättömän transsendentin, jota
Salainen oppi kuvailee ja aineellisen
universumin välillä, jota biologinen ihminen
asuttaa. Hän puhuu ”matriisin oudoista,
vaihtelevista vesistä – keskialueesta maagisine
vaikutuksineen, aaveineen, astraaliruumiineen
ja muine okkulttisine ilmiöineen... Ne, jotka
hylkäävät tämän kummallisen kokemusten
maailman ’akkojen taruina’ ja ’taikauskoisena
hölynpölynä’, torjuvat sen myötä elämän
salaisuuden avaimen.” (Man, 85)
Hän lisää aluetta olevan äärimmäisen
vaikeata kuvata:

Sillä ei ole aistittavan universumin
suhteellisen vakaata määritelmää eikä
ilmenemättömän transsendentin älyllistä
selvyyttä. Sitä on niin vaikeata käsittää, että
melkein kaikki akateemiset tieteen
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harjoittajat pitävät parempana jättää sen
läsnäolo huomiotta, ja niin petolliset ovat
sen tiet, että useimmat henkiset opetta-
jatkin pyrkivät halventamaan sen
merkityksen. Kuitenkin elämme jatkuvasti
sen ”vetisessä” ilmapiirissä, meidän
elämämme ja jopa koko olemassaolomme
riippuu siitä, ja jokainen fyysinen muoto
universumissa on syntynyt sen välityksellä,
sillä se on hienovarainen, vaikutuksille
avoin oleva linkki älyllisen aatteen ja
fyysisen muodon välillä. Itse asiassa se on
samaa energian täyttämää avaruutta, josta
universumi on syntynyt ja missä se
vaikuttaa, mutta ainoastaan ilmennyksen
äärirajalla nuo energiat saavuttavat riittävän
voiman tullakseen meille näkyviksi...

Me kuulumme noihin maailmoihin
tärkeämmin kuin tänne, sillä niistä me
saavumme ja niihin me palaamme, ja niissä
jossain määrin sekä muisto lähteestämme
että muistumat edellisistä elämistämme
palaavat meille takaisin. (Man, 60, 123)

Juuri tämä keskialue selittää telepaattisen
kommunikaation mestareilta HPB:lle,
Premille ja Ashishille sekä Gurdjieffin
esittämän ja Ouspenskyn toistaman voiman.
Tämän keskialueen kautta saamme sisä-
näkemystä, kun mietiskely ja unet vaientavat
tavallisen mielen.

Vaadittava ponnistus
Vaikka nykytilassamme olemmekin kuole-
vaisia olentoja, ei meidän tarvitse vähätellä
tilaamme viidennen rodun ihmisinä. Ashish
kirjoittaa tästä:

Yleisesti viides rotu edustaa ihmistä
vasta syntyvaiheessa... mutta vasta
ryhtyessämme kyseenalaistamaan
ulkokohtaiset, tyydytykseen pyrkivät,
vaistomaiset viettimme, alamme kasvaa
uuteen, kuudennen rodun ulottuvuuteen.
(Man, 285–286)

Sitä tavoitteellista, tarpeellista ponnistusta,
jota vaaditaan tullaksemme kuudennen rodun
ihmisiksi Gurdjieff kutsuu läpi Beelzebub’s
Tales -kirjan ”tietoiseksi työksi ja tarkoi-
tukselliseksi kärsimykseksi”. Tämä vaatii
alituista itsemuistantaa, mikä on keskeinen
seikka Gurdjieffin käytännöllisessä
opetuksessa. Ashish oli tarkempi, ja listaa
kirjeessä 1989 ne tavoitteellisen ponnis-
tuksen puolet, joista on suoriuduttava:

1. Ylläpidä itsemuistannan harjoituksia
kaiken aikaa.
2. Anna mielellesi ajatusaihetta, joka
voimistaa tavoitettasi (ts. lue henkistä
kirjallisuutta).
3. Lisää mietiskelyn aikoja ja taajuuksia.
4. Kirjaa muistiin unet ja näyt ja työstä
niiden merkityksiä.
5. Koeta kokea sisäinen pyhyys
yksinkertaistenkin arkisten asioiden
kanssa. Tavoite on saada elämäsi
kokonaisuus yhtenäistettyä keskuksen
ympärille eikä vain sen henkistä osaa.
5. Avaudu tapahtumien psyykkiselle
sisällölle, elämän virran kasveissa
havaitsemisesta synkronisuuksien
huomaamiseen. Näe, tunne maailman
”magia”.
6. Itsemuistannan ja mietiskelyn välillä on
yhteys. Alati keskittyneenä oleminen
tekee mietiskelyn helpommaksi erityisinä
aikoina.

Ashish myös korosti sitä, että harvat ihmiset
ovat koskaan kokeneet olemisen tosiolevaa
ykseyttä. ”Kuitenkin”, hän lisää, ”kyky
sellaisen kokemuksen saavuttamiseen on
avain ihmisen merkitykselle suhteessa laajaan
asteikkoon ilmennyttä ja tuonpuoleista
olemassaoloa, sillä kaikista jumalaisen
vuodatuksen luomista muodoista yksin
ihmisessä mielen kirkas peili vastaa sisällön
kenttää tietoisuuden keskittyessä ymmär-
tämiseen. Tästä toiminnosta sekä ihmisen Itse
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että kaikkiallinen Itse keräävät kokemusten
varastoa. Sitten kehityksen pitkän prosessin
kantaessa hedelmää, ihmistaimikin kukoistaa
kehityksen kierroksen täydellistyessä;
ihminen on jumala ja jumala on ihminen, eikä
ainoastaan periaatteessa, vaan tosiasian
täydessä tiedossa.” (Man, 37)

Ashishin mielestä tehtävämme on
löytää uudelleen ykseys, jossa subjekti ja
objekti sulautuvat. ”Tämän tehdäksemme
meidän on seulottava jokainen tunne ja ajatus
varaten aina sen sisällön hienoimman tai
sisimmän osan, kunnes tiedostamme tunteiden
olevan Kosmisen Naisen hellyyttä, jonka
sylissä elämme.” (Man, 218)

Eräässä viimeisistä kirjeistään Ashish
kirjoitti Olemisen mysteeristä: ”Olemisen
mysteerin pohja on universumia tiedostavan
tajunnankin perusta. Jokainen ihminen on
inhimillinen tuon tajunnan ansiosta. Jokainen
ihminen voi tiedostaa olevansa tietoisuus.
Kun yksilö jäljittää itsetietoisuutta
sisälähteeseensä – vasta silloin hän löytää
yhteyden universaaliin; vasta silloin voi
löytää ja ratkaista Olemisen mysteerin.”
(Masters, 281)

Seymour B. Ginsburg: ”The Task of Becoming
Sixth-Race Man”, Quest, Fall (syksy) 2011.
Suom. J K-K. Kahta Ashishin sitaattia on
lyhennetty.
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Kuten ihminen siirtyy unesta hereille, siten hän siirtyy tästä elämästä
seuraavaan.

Brihadarnyaka-upanishad 4:3:35

Voi ihmistä, joka kokoaa omaisuutta ja laskee sitä, koska luulee, että hänen
omaisuutensa tekee hänet kuolemattomaksi.

Koraani 104: 1–3
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Paulo Coelho: Valon Soturi

Valon Soturi uskoo.
    Koska hän uskoo ihmeisiin, ihmeitä alkaa tapahtua. Koska hän on
varma, että hänen ajatuksensa voivat muuttaa hänen elämänsä, hänen
elämänsä alkaa muuttua. Koska hän uskoo lujasti löytävänsä rakkauden,
rakkaus saapuu.
    Välistä hän pettyy. Välistä hän saa kolhuja.
    Ja silloin hän kuulee huomautuksen: – Kylläpä hän on naiivi!
    Mutta Soturi tietää, että kannattaa maksaa hinta. Jokaista tappiota
kohden hän saavuttaa kaksi voittoa.
    Jokainen uskova tietää sen.

                    **********

Valon Soturi alkaa herätä unestaan. Hän ajattelee: En osaa oikein
suhtautua tähän valoon, joka auttaa minua kasvamaan. Valo ei kuitenkaan
katoa.
   Soturi miettii: – Tarvitaan muutoksia, joita en halua tehdä.
   Valo on yhä paikallaan – sillä halu-sana on täynnä sudenkuoppia.
   Niinpä Soturin silmät ja sydän alkavat tottua valoon. Se ei enää pelota,
ja Soturi hyväksyy lopulta Elämäntiensä, vaikka se merkitsee vaaroihin
antautumista.
    Soturi on nukkunut pitkään. Herääminen vie luonnollisesti aikaa.

                      ************

Toisinaan Valon Soturista tuntuu, että hän elää kahta elämää yhtä aikaa.
Toisessa niistä hän joutuu tekemään kaikkea sellaista, mitä ei halua ja
taistelemaan ihanteiden puolesta, joihin ei usko. Mutta on toinenkin
elämä, ja sen hän löytää unelmistaan, kirjoista, tapaamisistaan ihmisistä,
jotka ajattelevat hänen laillaan.
    Soturi antaa kahden elämänsä lähentyä toisiaan. “Silta yhdistää sen
mitä teen siihen mitä haluaisin tehdä”, hän ajattelee. Vähitellen hänen
unelmansa alkavat hallita hänen päivittäistä elämäänsä, kunnes hän
huomaa olevansa valmis siihen mitä on aina halunnut.
     Tarvitaan siis vain hieman uskallusta – ja kahdesta elämästä tulee yksi.

Kolme katkelmaa Paulo Coelhon kirjasta Valon Soturi (Bazaar, 2010,
suom. Sanna Pernu)
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2. luento Kreivilän kesäkurssilla ai-
heesta Ihmisen synty

Kuten ihminen, on maailmankaikkeus-
kin seitsenkertainen olemus – seitsemäi-
sen mikrokosmoksen suhtautuessa
seitsemäiseen makrokosmokseen vain
kuin sadepisara pilveen, josta se on tip-
punut ja johon se ajan pitkään palaa.
(Mestarien kirjeet, s. 198, uusi painos)

Maailmankaikkeus on elävä aivan kuten
jokainen meistä. Se on hengestä, sielusta
ja ruumiista muodostuva koostuma, sa-
moin kuin jokainen meistä on hengestä,
sielusta ja ruumiista koostuva elävä olen-
to. Ihmisen tavoin maailmankaikkeus on
myös seitsen- tai kymmenkertainen.

Yksi Salaisen opin perusopetuksista
ja avain ihmisen ja maailmankaikkeuden
välisen suhteen ymmärtämiseen on se, että
on olemassa vain yksi laki. Tämä laki pä-
tee kaikkiin eläviin olentoihin, olipa ky-
seessä galaksi, maailmankaikkeus,
aurinkokunta, planeetta, ihminen, eläin tai
kasvi. Maailmat ja maailmankaikkeudet,
samoin kuin ihminen, koostuvat samois-
ta prinsiipeistä. On vain yksi laki, joka on
auringosta ruohikossa olevaan kiilto-
matoon asti kaiken maailmankaikkeudessa
ilmentyvän syntymän, kuoleman, kasvun
ja rappeutumisen laki.

Mikä tämä laki sitten on? Koko
evoluutiokulku perustuu samaan ideaan eli
parempien käyttövälineiden rakentamiseen

itseilmaisua varten, jotta sisäinen
jumalallisuus voisi ilmentyä. Jokainen op-
piva olento rakentaa itselleen käyttö-
välineen, jotta tästä välineestä tulisi sopi-
vampi ja jalompi sisäisen jumalallisuuden
henkistä itseilmennystä varten. Laki on
sama, olipa kyseessä ihmisen tai maail-
mankaikkeuden fyysisen ruumiin käyttö-
väline. Tätä itsemuodostusta kutsumme
evoluutioksi, sen paljastamiseksi, joka oli
aiemmin sisäänkätketty. Maailmankaikke-
us kehittyy sisältä ulospäin, näkymättö-
mästä näkyvään. Näin tehdessään se il-
maisee sisäisiä ominaisuuksiaan. Nämä
ominaisuudet ovat henkisiä olentoja, joi-
ta me kutsumme luonnoksi. Siten kaikki
luonnossa ilmenevät voimat virtaavat ulos
näistä henkisistä olennoista. Itse asiassa
nämä olennot ovat itse nuo voimat…
Voimme siis sanoa, että fyysinen
maailmankaikkeus on näiden henkisten
olentojen ilmentymä, ja samalla tavalla
fyysinen ihminen on sisäisten henkisten
prinsiippiensä eli voimiensa ilmentymä.

Maailmankaikkeus muodostuu eri
kehitysvaiheissa olevista olennoista, aivan
kuten ihminen. Maailmankaikkeus on
elossa, koska se on täynnä eläviä jumalia
– eri kehitysvaiheissa olevia jumalallisia
olentoja. Ovatko nämä olennot sitten eril-
lään maailmankaikkeudesta, jossa ne
ruumiillistuvat? Ei, nämä maailman-
kaikkeudelle sielun antavat henkiset olen-
not ovat itse nuo sisäiset maailmat. Sisäi-
set maailmat koostuvat käyttövälineistä,

Ingo de Jong
Ihmisen seitsemän prinsiippiä verrattuna
maailmankaikkeuden prinsiippeihin
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joiden kautta nämä henkiset olennot ilmen-
tävät itseään.

Yksi pääavaimista Salaisen opin
perusfilosofian ymmärtämiseksi on se,
että evoluutio tapahtuu hierarkkisen ra-
kenteen kautta. Tämän hierarkkinen raken-
ne koostuu seitsemästä tai kymmenestä
hierarkiasta kaikilla olemisen tasoilla, kor-
keimmasta alimpaan, ja ne kykenevät il-
maisemaan hierarkkinsa, josta ne virtaa-
vat ulos, voimia ja piileviä kykyjä.

Jokaisen hierarkian huipulla on
hierarkki, joka ilmentää sisäisiä ominai-
suuksiaan oman hierarkiansa kautta. Jo-
kaisen maailmankaikkeuden huipulla on
ylin jumaluus, ja samalla tavalla ihmisellä,
joka on maailmankaikkeus pienoiskoos-
sa, on oma jumaluutensa, oma olennai-
nen itsensä. Fyysinen maailmankaikkeus
saa ydinolemuksensa eli prinsiippinsä
omalta hierarkiltaan, omalta jumalalliselta
monadiltaan, ja kaikki maailmankaikkeu-
den voimat ovat peräisin tästä kosmises-
ta monadista. Maailmankaikkeuden eri
tasot samoin kuin ihmisen rakenne virtaa-
vat kaikki ulos tästä yhdestä korkeimmas-
ta Itsestä. Tämä Itse ilmentyy kaikilla ta-
soilla eli maailmankaikkeuden elämän-
piireissä, samoin kuin kaikki ne eri käyttö-
välineet, joista ihminen muodostuu.

Toinen puoli tai avain on se, että maail-
mankaikkeus ei ole ainoastaan organismi,
vaan se pysyy koossa tietoisuuden eli elä-
män katkeamattomilla siteillä. Kaikki on
tietoisuutta, ja kaikilla asioilla on alku-
peränsä näkymättömässä avaruudessa.
Ihmisen ja maailmankaikkeuden itse-
kehityksen matka näkymättömästä näky-
vään palaa lopulta näkymättömään sisäs-
sä olevaan tilaan, mutta mahtavampana ja
jumalallisempana kuin aiemmin.

Yksi teosofian mahtavimpia opetuksia
on se, että maailmat, samoin kuin ihmi-
nen, kuolevat ja katoavat näkymättömään,
ja niin tekee maailmankaikkeuskin. Kun
esimerkiksi maailmankaikkeus ilmentyy
kosmisen avaruuden sisäisissä maail-
moissa, se ympäröi itsensä tähtisumulla,
jota kutsutaan sanskritin kielellä
pradhānaksi, ja monadia kutsutaan
Brahmaniksi. Ihmisessä sitä kutsutaan
ātmaksi (tai  ātmaniksi), ja tähtisumua kut-
sutaan buddhiksi. Kummassakin tapauk-
sessa ilmentyminen etenee samalla taval-
la paljastaen jokaisen prinsiipin ylhäältä
alas, kunnes meillä on koossa seitsen-
kertainen olento. Toisin sanoen jumalalli-
sesta eli hengestä syntyy se, joka on –
galaksi, aurinkokunta tai ihminen. Päin-
vastainen prosessi on nimeltään sisään-
päin kääntyminen eli kuolema, joka pätee
sekä suureen että pieneen.

Mistä ihminen sai prinsiipit, jotka
muodostavat hänen rakenteensa? Hän lai-
nasi ne maailmankaikkeuden prinsiipeistä,
ne ovat niiden heijastusta. Okkulttisen lain
mukaan kaikki korkeampaan kuuluvat
prinsiipit tulevat erilaistuneiksi heijastuk-
siksi alemmassa. Ihmisen alemmat käyttö-
välineet eli verhot ovat peräisin kosmisista
olemuksista, joista tulevat hänen
prinsiippinsä inkarnaation aikana. Heti ih-
misen kuollessa hänen alemmat käyttö-
välineensä hajoavat. Kaikki hänen alem-
mat prinsiippinsä palaavat kosmiseen
lähteeseensä. Mikään elävä ja hengittävä,
fyysisellä tasolla ilmentyvä ei voi kestää.

Siten buddhi ja manas ovat molem-
mat säteitä yhdestä liekistä eli ātmanista.
Buddhi on yhden ikuisen olemuksen eli
ātman käyttöväline. Manas on mahatin
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eli jumalallisen ajattelun (purānoiden
mahābuddhi), universaalin järkisielun
käyttöväline. Kumpikaan niistä ei sellai-
senaan voi hävitä tai tuhoutua olemuksel-
taan tai tietoisuudeltaan. Ylemmät prinsiipit
ovat universaaleja ja pysyviä. Fyysinen
persoonallisuus astraaliruumiineen ja eläi-
mellinen sielu kāma-puolensa kanssa voi
kuitenkin hävitä ja häviääkin. Ne syntyvät
harhan maailmassa ja niiden täytyy kado-

ta kuin pilvi siniseltä ja ikuiselta taivaalta.
(Collected Writings 12, instr. No 3)

Kāma, halujemme, intohimojemme ja
tunteidemme keskuspaikka, jota joskus
kutsutaan eläimelliseksi sieluksemme, pa-
laa siten universaaliin śaktiin, kosmiseen
tahdonvoimaan. Prāna palaa fōhatiin,
universaaliin eteenpäin työntävään elin-
voimaan. Prāna antaa meille elossa ole-
misen tunteen. Tämä tunne on universaa-
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li, eikä kuulu ainoastaan ihmisille, vaan on
yhteinen kaikille olennoille. Se on
� tmanin heijastus ja on jokaisessa ihmi-
sen rakenteen seitsemässä prinsiipissä.
Ihmisessä prānat ovat ajatusten, tunte-
musten, tunteiden ja vaistojen käyttö-
välineitä.

Fōhat puolestaan on maailmankaikkeu-
dessa se, mitä seitsemän tai kymmenen
prānaa ovat ihmisessä. Aivan samalla ta-

valla kuin ihmisen aurisen munan joka
kerroksessa on prānaa, myös maailman-
kaikkeuden prānat ovat fōhatin eri tasoil-
la ilmeneviä puolia. Fōhat ilmenee maail-
mankaikkeudessa eri muodoissa, esimer-
kiksi alimmassa muodossaan se ilmenee
sähkönä. Maailmankaikkeudessa ilmene-
vä sähkö vastaa fyysisen ruumiimme elin-
voimaa. Ne ovat saman voiman ilmenn-
yksiä. Mystisesti kosminen sähkö on fyy-
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sinen elinvoima siinä olennossa, jossa me
elämme ja liikumme. Maailmankaikkeuden
tasoilla fōhat toimii käyttövälineenä kos-
miselle ajattelulle. Fōhat on ratsu, ja aja-
tus ratsastaja.

Astraaliruumis häviää pian ja palaa
lähteeseensä ākāśaan, kaikkialle tunkeu-
tuvaan henkiseen olemukseen, jonka alin
osa on astraalivalo. Fyysinen ruumis taas
jätetään fyysiseen elämänpiiriin, koska se
muodostuu kaikista luonnon valta-
kunnista. Sen osatekijät palaavat niihin
valtakuntiin, joista ne koottiin.

Me olemme samalla maapallon ja maa-
ilmankaikkeuden vanhempia, koska olem-
me monista eri tekijöistä koostuneita olen-
toja. Sisin luontomme on maailman-
kaikkeuden ydin. Siinä ovat kaikki asiat,
kaikki maailmankaikkeuden mysteerit sa-
moin kuin kaikki ratkaisut. Se on lopu-
ton, rajaton universaali elämä, mysteeri,
jota emme ehkä koskaan saavuta, koska
mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän
on tiedettävää. Maailmankaikkeuden yti-
mestä tulevat ikuisuuden kipinät.

Usein kysytään: ”Keitä jumalat ovat?”
Jumalia on loputon määrä, uusien jumal-
ten edistyessä jatkuvasti samalla kun toi-
sista tulee aina uusia jumalia. Mikä muo-
to jumalilla on? Niillä on se muoto, joka
niille on annettu tai jonka ne ovat karman
kautta hankkineet. Samoin on ihmisellä –
hänelläkin on se muoto, jonka karma on
hänelle antanut. Ainoa ero ihmisen ja ju-
malten välillä on se, että jumalat ovat
tietoisuudeltaan universaaleja ja elävät
omassa elämänpiirissään. Jokaista juma-
laa ympäröi hänen oma persoonallinen
aurinen munansa, joka pitää sisällään hä-
nen jumalalliset kosmiset prinsiippinsä,

hänen tietoisuutensa, ātmisen, buddhisen
ja manasisen prinsiippinsä eli energiansa.
Korkeampien prinsiippien lisäksi jumalat
pitävät sisällään laajan valikoiman vähem-
män kehittyneitä olentoja, jotka muodos-
tavat hänen aurisen munansa alemman
osan. Samoin on ihmisenkin aurisen
munan alemmassa osassa vähemmän ke-
hittyneitä olentoja.

Pääyhteneväisyys jumalten ja ihmisen
välillä on se, että molempien auroissa on
alempiasteisia, tietoisuudeltaan alempia
olentoja. Ottakaamme esimerkiksi fyysi-
nen ruumis, joka muodostuu elävistä
soluista. Nämä solut vuorostaan muodos-
tuvat molekyyliryhmistä, jotka taas muo-
dostuvat atomeista. Atomit ovat eläviä,
sillä muuten ne eivät voisi muodostaa elä-
vää solua. Se tosiasia, että ne tuottavat
tai muodostavat elävän solun, on todiste
siitä, että atomit ovat eläviä samoin kuin
protonit ja neutronit, jotka kiertelevät
ympäriinsä. Kaikilla näillä on jonkinlainen
oma tietoisuutensa. Esimerkiksi kehossani
olevalla elektronilla ei olisi minkäänlaista
ymmärrystä tai käsitystä kehoni liikkeistä
tai puheestani. Kuitenkin kaikki nämä so-
lut, molekyylit ja jokainen atomi ja protoni,
kaikki nämä toisiinsa liittyvät voimat an-
tavat keholleni elämän. Ihminen pitää nii-
tä kaikkia yhdessä omassa vaikutus-
alueessaan. Hän vaikuttaa niihin ajatuk-
sillaan ja tunteillaan, ne ovat kaikki osa
hänen auraansa ja tulevat siksi hänen vai-
kutuksensa alaisuuteen. Tietoisuutemme
ja älymme, ajatuksemme, tunteemme ja
niin edelleen antavat kehityssuunnan
loputtomalle määrälle pieniä, meissä
eläviä olentoja, jotka ovat niin sanotusti
lapsiamme. Samalla tavalla me ihmisinä
olemme elämänatomeja, jotka elävät suu-
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remman olennon, superjumaluuden
aurisessa munassa, joksi me paremman
nimityksen puutteessa voisimme kutsua
jumalaa.

Voisimme siis sanoa, ettemme ole
muuta kuin atomi tai elektroni aurinkokun-
nassamme, joka on vain atomi tai elekt-
roni vielä suuremmassa olennossa. Olem-
me samassa suhteessa tuohon aurinkokun-
naksi kutsumaamme kosmiseen olemuk-
seen, kuin loputon määrä pieniä atomeja
ja elektroneja on kehossamme ja
aurassamme. Me ihmiset olemme vain
kehittyneitä elämänatomeja verrattuna it-
seämme suurempiin olentoihin. Olemme
ainoastaan elämänatomeja korkeampien,
henkisesti kehittyneempien kosmisten
olentojen aurisessa olemuksessa. Voim-
me nyt ymmärtää, että on olemassa lähei-
nen yhteys jumalten ja ihmisen välillä. Jo-
kainen olento ei ole ainoastaan sisäisen
jumalansa ilmennys, vaan hän elää ja on
osa vielä mahtavampaa olentoa, joka itse
on puolestaan osa vieläkin ylempää
olentoa ja niin edelleen loputtomasti.

Siinä me elämme, liikumme ja olem-
me.

Ingo de Jong: ”Man’s seven principles
compared to the Universal principles”.
Luento Kreivilässä Teosofisen Seuran kesä-
kurssilla 24.6.2012.
Tulkkaus ja kirjallinen suomennos Mirva
Jaatinen.

Joulukynttilä

Mitä kerrot
kynttilä pienoinen

ihmisen silmissä kuvastuen?

Olet sanoma valon,
rakkauden,

jonka rinnassaan tuntevi
ihminen.

Tuo tuike sammu
ei milloinkaan,

vaikk´ kaatuvi vallat,
mahtajat maan.

Se hiljaa hiipuen
odottaa,

että liekkiin voisi
leimahtaa.

Se voimia antaa
rakastaa.

Rauha Kuparinen
Teosofi 12/1986
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Śrī Śankarācāryan tutkielma nimeltään

Ātma-Bodha
Tieto Itsestä, osa 3/3

Jatkoa edellisestä numerosta

(Filosofinen sanasto on Teosofi-lehden 4/2012 yhteydessä)

45. Brahman näyttää olevan ”Jīva” aivan samalla lailla kuin pylväs näyttäytyy
aaveena. Itsekeskeinen yksilöllisyys on tuhottu kun Jīvan todellinen luonto on tajuttu
Itsenä.

46. Tietämättömyyttä kuvaavat käsitykset ”minä” ja ”minun” tuhotaan tiedolla, joka
on saatu aikaan Itsen todellisen luonnon oivaltamisella, aivan kuten oikea tieto
tuhoaa väärän käsityksen ilmansuunnista.

47. Täydellisen oivalluksen ja valaistumisen omaava joogi näkee ”viisauden
silmällään” (jñāna cakshush) koko universumin omassa Itsessään ja pitää kaikkea
muuta omana Itsenään eikä minään muuna.

48. Mitään muuta ei ole olemassa kuin Ātman; tunnettavissa oleva maailmankaikkeus
totisesti on Ātman. Aivan kuten kannut ja ruukut ovat tosiasiallisesti valmistettu
savesta eikä niiden siten voida sanoa olevan muuta, niin myös valaistuneen kohdalla
se, mikä havaitaan, on Itse.

49. Itsen tiedolla varustettu vapautunut (Jīvanmukta) antaa periksi aiemmin
kuvattujen olosuhteiden (upādhit) ilmennyksille, johtuen hänen Sat-Cit-Ānanda-
luonnostaan, tullen totisesti Brahmaniksi kuten toukka muuttuu ampiaiseksi.

50. Ylitettyään harhan meren ja surmattuaan miellyttävän ja inhon hirviöt, joogi
yhdistyneenä rauhaan oleskelee oivaltamansa Itsen ihanuuden ilmapiirissä –
nimeltään Ātmaram.

51. Itsessä pitäytyvä Jīvanmukta, hyläten kaiken kiintymyksen harhanomaiseen
ulkoiseen onnellisuuteen ja tyytyen Ātmasta peräisin olevaan autuuteen, loistaa
sisäisesti kuin lamppu lyhtyyn asetettuna.

52. Vaikka hän elää olosuhteiden (upādhit) keskellä, keskittyneenä, voi hän olla alati
huolettomana, tuulen lailla liikkuen, täysin vapaana.
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53. Upādhien hävittämisen yhteydessä mietiskelijä on täysin sulautunut Vishnuun,
kaikkialle tunkeutuvaan Henkeen, kuin vesi veteen, avaruus avaruuteen ja valo
valoon.

54. Tajua tuon olevan Brahman, saavutus, joka ei jätä enää mitään saavutettavaa,
siunaus, mikä ei jätä enää kaipaamaan muuta siunausta ja tieto, mikä ei jätä enempää
tiedettäväksi.

55. Tajua tuon olevan Brahman, mikä kerran nähtynä ei jätä enää nähtävää, mikä
tultuaan yhdeksi ei synny enää tänne maailmaan ja mikä tiedettynä ei jätä enää mitään
tiedettäväksi.

56. Tajua tuon olevan Brahman, mikä on Olemassaolo-Tietoisuus-Autuus-
Absoluutti, mikä on ei-kaksinainen (advaita), loputon, ikuinen ja yksi, täyttäen kaikki
osaset – yläpuolella ja alapuolella ja kaiken mikä esiintyy välillä.

57. Tajua tuon olevan Brahman, mikä on ei-kaksinainen, jakamaton, yksi ja autuas ja
jota vēdantassa kuvataan muuttumattomana perustana, oivallettuna tunnistettavissa
olevien kohteiden itsenäisen olemassaolon kieltämisen jälkeen (analyysi).

58. Nelikasvoinen Brahman ja muut jumalat, jotka ovat vain osasia Itsestä, mikä on
lakkaamaton autuus, ne tulevat onnellisiksi oman luontonsa mukaan, saaden vain
osan tätä autuutta.

59. Kaikki kohteet ovat Brahmanin täyttämiä. Kaikki toiminta on mahdollista
Brahmanin ansiosta. Siksi Brahman kyllästää kaiken kuten voi kyllästää maidon.

60. Tajua tuon olevan Brahman, mikä ei ole hieno eikä karkea, ei lyhyt eikä pitkä,
ilman syntymää ja muutosta, ilman muotoa, ominaisuuksia, väriä ja nimeä.

61. Kirkkaan valon avulla ovat auringon ja kuun kehät valaistu, mutta mikä ei ole
valoisa edellisten valosta, tajua sen olevan Brahman.

62. Täyttäen maailmankaikkeuden, ehdottomasti, ulkoisesti ja sisäisesti Ylin
Brahman (Parabrahman) loistaa itsessään kuin tuli, joka läpäisten punahehkuisen
rautapallon hehkuu itsekseen.

63. Brahman (ylin todellisuus) on jotain muuta kuin tämä (tiedostettu)
maailmankaikkeus. Ei ole mitään, mikä ei olisi Brahmania. Jos jokin muu
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tarkoitusperä kuin Brahman ilmaantuisi olemassaoloon, olisi se epätodellista kuin
kangastus.

64. Kaikki mikä on tajuttavissa tai kuultavissa, on Brahmania eikä muuta.
Todellisuuden tiedon saavuttaneena nähdään maailmankaikkeus ei-kaksinaisena
Brahmanina, Olemassaolo-Tietoisuus-Autuus-Absoluuttina.

65. Vaikka Ātman on puhdas tietoisuus ja alati läsnä kaikkialla, silti se on
havaittavissa ainoastaan viisauden silmällä. Jonka näkemys on tietämättömyyden
himmentämä, hän ei näe sitä, kuten sokea ei näe hohtavaa aurinkoa.

66. Jīva, vapaana epäpuhtauksista, ollen kuumennettuna tiedon tulessa ja ollen
innostettu kuulemisen avulla jne., loistaa itse kuin kulta.

67. Ātman, tiedon aurinko, joka nousee sydämen taivaalla, tuhoaa tietämättömyyden
pimeyden, täyttää ja pitää yllä kaikkea, loistaa ja saa kaiken loistamaan.

68. Hän, joka luopuen kaikesta vaikutusten kaipuusta, ollen vapaa ajan kaikista
rajoitteista, avaruudesta ja ilmansuunnista, palvelee kaikkialla läsnä olevaa Ātmaansa,
kuumuuden ja kylmyyden tuhoajaa, autuus-ikuisuutta ja puhtautta, tullen
kaikkitietäväksi ja kaiken täyttäväksi – saavuttaen siten kuolemattomuuden.

Täten loppuu Ātma-Bodha.

Suomennos Tapio Rätt-Seule.

Uskonnollinen totuus perustuu kokemukseen eikä näkemykseen.

                                                                                   Carl G. Jung
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”Seitsemäntoistatuhatta ihmistä on pysäh-
tynyt toiselle tietoisuudelle!” Päivän sa-
nomalehdessä lukee isolla otsikolla. Se ei
ole iltapäivälehden lööppi, vaan aina oi-
keassa oleva sanomalehti. Ajatus tuntuu
mahdottomalta. Mutta toisaalta, Luojalle
kaikki on mahdollista. Vai olisiko kyseessä
sittenkin jokin lahko tai vieraita toiselta
planeetalta? Sitäkin on jo kauan uumoil-
tu. Joukkotietoisuuden muutosta ei ole
koskaan tapahtunut ennen tätä. Miksi?
Siksi, että oikea muutos on aina henkilö-
kohtainen, tai on ainakin ollut tähän asti.

Mieleni lähti omille teilleen kun luin ot-
sikon. Tuli mieleeni, että jos ei ole rohke-
utta kohdata ”tyyppiä”, joka aiheuttaa
sätkyn toisensa perään juuri kun on pää-
semässä sitä karkuun. Kun pappi on ju-
listanut ja sisar tai veli todistanut ja oloni
on aivan mahtava, niin ”tyyppi” onkin jo
sillä välin tietämättäni asettunut asemiin.
Ja sitten se hyppää ensimmäisen kulman
takaa ja huutaa
– BÖÖ! ja nauraa, todella nauraa. Mah-
tava fiilinki onkin sitten jo tipotiessään.
Ahdistus astuu näyttämölle.
– Mitä ihmettä sen pitää aina lykätä itsen-
sä joka paikkaan ja pilata kaikki, tuskastun
sille, jonka nimi sattuu tänään olemaan
Syyllisyys. Taas, tuhannennen kerran ih-
mettelen mistä se oikein tulee. Se vaivaa
minua turhan usein. Kerran kysyinkin sil-
tä, että kuka oikein olet. Pelotti, kun se
tuli kanssani erääseen kokoukseen. Lyk-
käsi itsensä vaikka käskin sen häipyä.
– Kyllä sinun MINUT PITÄISI TUN-
TEA! Se vastasi painokkaasti kysy-
mykseeni.

– Sinun tulisi kohdata se kasvokkain. Eipä
huutele sitten enää kulman takana eikä yl-
lätä sinua missään. Se häipyy ulisten pel-
ko takapuolessa, kun annat sille oikeasti
lähtöpassit.
– Kuka puhuu? säpsähdän.
– Älä teeskentele, kyllä sinä minutkin tun-
net.
– No en tunne.
– Ai niin. OK. Olet oikeassa. Et voikaan
oikeasti tuntea etkä tutustuakaan.
– Enkä edes halua. Mitä ihmettä tarkoitat
sillä kasvotusten olemisella, vai mitä se
oli? Minähän koetan koko ajan ajaa pois
sitä tyyppiä, ”joka minun pitäisi tuntea”.
Ja sinä käsket mahdottomia. Älytönhän
olet.
– Haluatko tietää kuka se tyyppi on?
– Haluan, tietenkin…?
– Se on sinun pimeä puolesi. Käärme,
joka aikoinaan kehotti sen omenan syö-
mään. Satutko muistamaan? Heh…
– Minun pimeä puoleni!!? Ja mikä ihmeen
omena? Ei pidä paikkaansa. Eihän minul-
la mitään pimeää puolta ole. Älä unta näe!
Ärsyynnyin nyt toden teolla.
– Kyllä vain on. Ja unesta puheen ollen,
kai muistat törmänneesi siihen unissasikin,
mutta usein heräät äkisti ja ravistat kau-
hut pois. Ennen kuin olet selvittänyt
suhteesi sen kanssa, me ei voida tutus-
tua.
– No mikä sinun nimesi on?
– Nimiä on monta minullakin. Minusta
kerrotaan lehdissäkin lähes joka päivä.
Tänäänkin kuulit minusta. Olen ikiaikai-
nen kestojulkkis. Suurille joukoille on ny-
kyään tärkeää olla tuttu julkkisten kanssa

Maia Raitanen
Muutos
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melkein hinnalla millä hyvänsä. Mutta niin
kuin muillakin julkkiksilla on kohtalona olla
vain haave oman mielen kehitelmissä, niin
on minunkin kohdallani. Jos julkkiksen
kanssa eläisi, niin hyvin äkkiä huomaisi,
että ”sehän on vain tavallinen ihminen eikä
se, minkä mieli oli kehitellyt ja ajatellut”.
Mieti! Minulla on sama kohtalo; kaikki
väittävät tuntevansa, ja enempi kuin moni
väittää jopa elävänsä kanssani. Mutta
useimmiten se on vain pikkupoikien
vihellystä pimeässä.
– No mikä tai mitkä sinun nimet sitten
ovat? Minä en tiedä.
– Ihmiset kutsuvat minua Rakkaudeksi,
Rauhaksi, Hyvyydeksi, Laupeudeksi,
Sääliksi, Valoksi, ennen kaikkea Rohkeu-
deksi ja vielä Myötätunnoksi. Olen elänyt
niin kauan, että ihmiset ovat nimittäneet
minua milloin milläkin nimellä aina
halujensa ja tarpeidensa mukaan. Yksi
nimistäni luki Hesarissa sunnuntaina 29.1.,
muistatko? Siinä oli juttu Pekka Haaviston
miesystävästä Antoniosta. Hän on saanut
lempinimen ”Pikku Rakas”. Pekka var-
maan on antanut sen. Eikö olekin söpöä.
Melkein uskonkin siinä kohtaa nimeni so-
pivan kohdalleen.
– No kyllähän minä sinut tunnen. Miksi
viisastelet? Kaikkihan sinut tuntee.
– En minä viisastele. Niin kuin sanoin,
kaikki luulevat tuntevansa, mutta harva
kuitenkaan elää kanssani. He haluavat kyl-
lä ja luulevatkin elävänsä hyvin usein.
Luulottelu vetää usein tosi surulliseksi. Ei
ole mitään niin vetävää vaalimainosta kek-
sitty, että kelpaisin monellekaan puoli-
soksi. Pekalla on Antonio ja Saulilla Jen-
ni, mutta minä olen aika yksin harhai-
lemassa.

– Olenhan minäkin elänyt koko elämäni
kanssasi.
– Et ole. Olet vain kuvitellut niin kuin niin
monet muutkin. Olet varmaan kuullut jos-
kus jonkun sanoneen, itsesi lisäksi, että
”minulla on kaikki hyvin, mutta kuitenkin
tuntuu, että jotain puuttuu”? Meidän ai-
toa liittoamme ei sotkisi se, joka sanoo
painokkaasti ”kyllä sinun minut pitäisi tun-
tea” eli kaiken kattava Pelko, jos nyt käy-
tän sitä nimeä. Sekin kyselee sinulta, että
tunnetko sen, ja aina vaan kiellät. Se
katkeroittaa sen mielen ja se yrittää ”iloi-
sesti aina yllättää oman rakkaansa” ja pi-
tää sinusta tiukasti kiinni. Se on sinusta
riippuvainen. Se on läheisriippuvainen.
Minua puistatti!
– En minä sen kanssa tahdo elää, mutta
se ei jätä minua rauhaan.
– Kyllä se jättää, jos oikeasti haluat. Niin
kuin jo aiemmin sanoin, sinun täytyy kään-
tyä itsessäsi sisäänpäin ja kohdata se uu-
delleen ja uudelleen sen kaikilla nimillä.
Minä olen kyllä valmis auttamaan heti kun
haluat. Sitten me voimme luoda kestävän
suhteen, joka kestää kaikki elämän kol-
hut, jos niitä sitten enää tuleekaan. Uskal-
lan epäillä, että ei tule. Minun yksi nimeni-
hän on Rohkeus. Ja vain rohkea uskaltaa
kohdata Pelon sen kaikissa rooliasuissa.

Havahduin ajatuksistani. Otin lehden
uudelleen käteeni. Pitäähän se juttu
lukeakin miten onnellisesti Maa pelastuu
(tuli muuten ensin kirjoitusvirhe; kirjoitin
”pekastuu”, ei yhtään hullumpi virhe näin
vaalien alla).

Siis vihdoin ja viimein. Mitä se juttu
käsittelee? Aloitan uudelleen otsikosta.

”Seitsemäntoistatuhatta ihmistä on
pysähtynyt toiselle tieosuudelle!”
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Kysymys: Jos J. Krishnamurtin opetuk-
sella on merkitys teosofian yhteydessä,
niin mikähän se on?

Colin Price (Englanti): J. Krishna-
murtilla oli elämänsä aikana suunnaton
tarve koettaa tietää ja saada ihmiset tietä-
mään asioiden olennainen luonto. Hänel-
lä myös oli ainutlaatuinen tapa ilmaista se,
ja hän ilmaisi sen ihmisille, jotka eivät ha-
lunneet sitä muodollista tapaa, joka meil-
lä tavallisesti on kun välitämme informaa-
tiota. Ne teistä, jotka olette katsoneet yh-
tään Krishnamurtin videoita, tietävät tar-
kasti mistä minä puhun. Hän ei tuntenut
tarvetta opettaa klassista teosofiaa, kos-
ka hän halusi viestittää sanoman omalla
erityisellä tavallaan. Nähtyäni joitakin vi-
deoita olen varma, että hän viestitti mo-
nille sellaisille ihmisille, joille meillä joten-
kin muodollisemmassa näkökannas-
samme olisi suuria vaikeuksia viestittää.
Hänen tapansa on viestinnän taitoa. Mie-
lestäni Krishnamurtilla on sijansa kaikki-
en muiden tapojen joukossa, joilla me yri-
tämme välittää tätä yleisen veljeyden ih-
meellistä viestiä. Mikäli ihmiskunta ei tar-
tu tähän yleisen veljeyden viestiin muuta-
mina seuraavina sukupolvina, on melko
järkevää ehdottaa, että ihmiskunta tässä
erityisessä kierroksessaan on tuomittu tu-
hoon. Uskon, että meillä teosofiassa ja
Teosofisessa Seurassa on avain ihmiskun-
nan tulevaisuuteen. Näin vahvasti minä
uskon siihen.

Pedro Oliveira (Australia): Useista
syistä, joiden tutkimiseen meillä ei ole täs-
sä aikaa, Seura oli hitaasti lipumassa
kulttimaiseksi järjestöksi. Puhun 1920-lu-
vusta. Krishnaji ei ainoastaan havainnut
sitä, vaan voidaan sanoa hyvin alustavas-
ti, että hän pohjimmiltaan kieltäytyi esittä-
mästä roolia, jota hän ei valinnut. Monet
Seuran jäsenet olivat pettyneitä, koska he
olettivat hänen täyttävän omien odotus-
tensa rakennelman. Hän ravisutti näiden
ihmisten puuta. Maailmassa on ihmisiä,
jotka eivät ole toipuneet siitä, ja jotkut
heistä sanovat, että hänen opetuksensa ei
ole teosofiaa. Sehän ei selitä ihmisen
seitsinäistä rakennetta, se ei selitä karman
eri tasoja tai kehityksen syklejä, vaan kaik-
keen tähän on erilainen lähestymistapa.

Krishnamurti-elämäkerrassaan rouva
Pupul Jayakarilla on hänen kanssaan
hyvin paljastava vuoropuhelu. Hän sitee-
raa erästä keskustelua, jossa Krishnamurti
sanoi, että hän on kirjoittanut useita kirjo-
ja ja että ihmisillä on tapana viitata noihin
kirjoihin Krishnamurtin opetuksena.
Krishnamurti sanoi, että opetus ei ollut
kirjat. Kirjat vain avustavat tarkastelemaan
itseä, ymmärtämään itseä ja menemään
niiden tuolle puolen. Sitten hän sanoi, että
itsensä ymmärtäminen on ainoa opetus.
Voitte nähdä Hiljaisuuden äänen tietyissä
lauseissa, että ne sanovat juuri tätä. ”Et
voi kulkea polulla ennen kuin olet itse tul-
lut tuoksi poluksi.” Joten monilla
Krishnamurtin mainitsemilla asioilla on

Radha Burnier, Pedro Oliveira ja Colin Price
Kysymyksiä ja vastauksia: Krishnamurtin merkitys
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syvä merkitys Teosofisen Seuran opis-
kelijoille. Luultavasti kaiken tämän tarkoi-
tus on, että meidän täytyy kyseenalaistaa
kaikki ja sen tähden pitää mielemme avoi-
mina. Tätä hän vaati hellittämättä. Hänen
valituksensa ihmisen psykologisesta
ehdollistumisesta on vertaansa vailla
1900-luvulla. Ei vain siksi että se oli
napakkaa, vaan koska se oli myös totta
ja syvällistä. Hän ei keksinyt. Hän ei val-
mistanut ajatuksiaan filosofiaksi. Hän
kommunikoi sitä mitä näki.

Radha Burnier (Adyar): Mielestäni
ne ihmiset, jotka tulivat yhteyteen hänen
kanssaan pienemmässä tai suuremmassa
määrin ja olivat avoimia häntä kohtaan ja
sitä kohtaan mitä hän yritti sanoa, olivat
hyvin onnekkaita. Minulla on hieman
kokemusyhteyttä hänen kanssaan ja pys-
tyin näkemään, että hänen mielenkiinnon
kohteensa olivat yhtä laajat kuin maailma.
Hän oli kiinnostunut luonnosta. Luontoa
on käsitelty hieman lyhyesti, minun täy-
tyy sanoa, tämän aamun aikana, mutta
puut, kasvit, pienet eläimet, taivas, kaikki
oli osa hänen tietoisuuttaan. Hän oli kiin-
nostunut siitä. Hän oli myös kiinnostunut
ihmisen tilanteesta. Hän oli pahoillaan sii-
tä, että ihmiset eivät pystyneet ymmärtä-
mään itseään. He tavoittelivat hyödyttö-
miä asioita.

Ajatelkaa nykymaailmaa. On rikkaita
ihmisiä, jotka viettävät aikansa juhlissa
yrittäessään kuluttaa aikaa tai koettavat
välttää kuoleman, ja he tuhlaavat koko elä-
mänsä. Mutta meillä ihmisillä on aivot,
joita ei täysin käytetä. Meillä on voima
ajatella, meillä on voima tuntea itsemme
yhtä laajoiksi kuin itse elämä. Meillä on
paljon voimaa, mutta me emme käytä sitä
voimaa; käytämme vain minimiosan siitä.

Ja Krishnamurtissa saattoi nähdä henki-
lön, jolla oli tuo voima, ja hän tiesi kuinka
käyttää sitä.

Tässä inkarnaatiossa hän käytti voimaa
kertoakseen ihmisille tiettyjä asioita. Hän
katsoi yksilön elämistavan olevan tärkeim-
män, eli ihmisen elämisen, koska ihminen
vaikuttaa kaikkiin eläviin olentoihin. Ja ih-
misen – hän ei sanonut tätä, vaan minä
sanon tämän – kehityksen keskellä täy-
tyy mennä hyvin kauas eteenpäin.
Krishnajilla oli mitä suurin rakkaus, kun-
nioitus, tunne Buddhaa kohtaan, koska
Buddha, teosofisten ideoiden mukaan, oli
ihminen, joka oli kulkenut hyvin pitkälle.
Mutta hän pystyi näkemään, että jokai-
nen ihminen menisi yhtä pitkälle. Siitä,
oliko henkilö tien alussa vai puolimatkas-
sa, hän ei sanonut mitään.

Muistan, kun minulla joskus oli tapa-
na mennä tapaamaan häntä; siihen aikaan
meillä oli Seurassa autokuski, joka oli
hyvin mukava mies; hän oli hyvin nöyrä.
Hänellä oli hyvin vähän koulutusta paitsi
se luonnollinen koulutus mikä hänellä oli.
Niinpä hän seisoi pienen etäisyyden pääs-
sä. Krishnaji meni hänen luokseen, otti
häntä käsistä, sanoi muutaman sanan; hän
oli niin huomaavainen ja hyvä miestä koh-
taan. Hän osasi olla mukava kaikille. Me
ajattelemme, että joku henkilö on hyvä tai
paha, mutta hän ei ajatellut niin.

Oli vanhempi rouva, joka seisoi sillä
rannalla, jonne Krishnamurti meni
kävelyilleen – ihmisillä oli tapana tehdä
näin nähdäkseen hänet – ja tämä rouva
meni polvilleen ja tervehti häntä pää maa-
ta vasten. Krishnamurti meni hänen
äärelleen, piti häntä kädestä ja sanoi:
”Amma”, mikä tarkoittaa ”äiti” meidän
kielellämme, ja hänen sanoissaan oli niin
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paljon rakkautta, että rouva ei halunnut
kuulla enää mitään. Niin hän saattoi antaa
rakkauttaan. Hän kykeni antamaan monia
asioita, mutta hän antoi vain sen, mitä hän
arveli ihmisten tarvitsevan kunakin aika-
na. Tämä on se opetus, jonka löytää hä-
nen kirjoistaan.

Joten J. Krishnamurti ei ollut tavalli-
nen henkilö, ja Teosofinen Seura oli oi-
keassa kasvattaessaan hänet ja huoleh-
tiessaan hänestä ja katsoessaan, että hän
ei kuollut. Sanon tämän, koska perhe oli
hyvin köyhä ja isä ei tiennyt, kuinka huo-
lehtia lapsista, kun Krishnamurtin äiti kuoli.
Häntä varjeli Annie Besant, jota kohtaan
hänellä oli suuri arvostus elämänsä lop-
puun saakka.

Teosofian yhteydessä Krishnajilla on
suuri merkitys, koska teosofit kasvattivat
hänet ja koska teosofit antoivat hänelle
kaikki tarvittavat mahdollisuudet, sillä
useimmat teosofit uskoivat, että hänellä
oli annettavanaan suuri viesti. He osoit-
tautuivat olevan oikeassa. Hänellä oli suuri
sanoma annettavanaan. Tuli aika, jolloin
ihmiset Seurassa eivät välittäneet hänes-

tä, mutta hänen työnsä oli selvä hänelle ja
hän meni tekemään sitä työtä, minkä tar-
koitus oli saada ihmiset tuntemaan, että
heidän edessään oli suuri tie kuljettavaksi.
Mennäkseen tuota tietä heidän täytyi ka-
ristaa lukuisia tunteita, lukuisia ideoita, ne
ennakkoluulot, jotka heillä oli. Hän puhui
tästä. Hän puhui vain ihmisistä, että he
voisivat vapauttaa itsensä ja tulla vapaik-
si yksilöiksi, mikä oli varsin erilaista kuin
mitä he olivat nykytilassa.

Mielestäni hänen elämällään ja hänen
opetuksillaan on suuri merkitys Seuran
jäsenille. Voisin jatkaa puhumista, mutta
tämä riittää.

Radha Burnier, Pedro Oliveira, Colin Price:
”Questions and Answers”. Teosofisen
Seuran kansainvälinen konventti Adyarissa
2009. The Theosophist, helmikuu 2012.
Suom. Sampsa Kuukasjärvi.

Teosofi-lehdessä alkaa uusi The
Theosophist -lehden numeroista poimittu
Kysymyksiä ja vastauksia -sarja, jota
julkaistaan tilan salliessa.
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In memoriam Harry A.M. Hildén
s. 15.2.1935–k. 9.10.2012
TS:ään liittymispäivä 3.3.1984, kunniajäsen
2009

Harry A.M. Hildén syntyi Pohjanmaalla
15.2.1935, liittyi Teosofiseen Seuraan
3.3.1984, ja hänet nimitettiin Seuran
kunniajäseneksi vuoden 2009 vuosikokouk-
sessa. Meille kullekin tulee oma aikamme
poistua täältä fyysisen maailman piiristä, ja
tämä aika tuli yllättäen veljellemme,
ystävällemme, lähimmäisellemme Harrylle
9.10.2012. Jokainen antaa elämälle sen
parhaan, mitä hän tänne on tullut toteuttamaan.
Harryssa toteutui rauhallisen, tosi filosofin,
etsijän ja valaisijan elämä.

Harry sai rinnalleen elämänkump-
panin, Annikin, jonka kanssa elämänkatsomus
ja elämän syvemmät viisaudet olivat jatkuvaa
läsnäoloa. On suuri etuoikeus saada läpi
elämänsä jakaa toisen kanssa niitä ajatuksia,
jotka näkee oikeiksi ja tärkeiksi. Harry jakoi
tietoaan ja näkemyksiään ahkerasti useille
tahoille tietoisuuden lisääntymiseksi
elämästä, uskonnoista, filosofioista, ihmisen
ja maailman kehityksestä eli kaikesta sellai-
sesta viisaudesta, joka sisältyy teosofiaan.
Teosofia oli Harrylle se perusta, josta
henkinen ja tietoinen ymmärrys kumpusi, ja
sitä hän pyrki sisäistämään kanssaihmistensä
kanssa ja kertomaan näkemyksistään
sellaisille ihmisille, jotka olivat ajattelun ja
pohdinnan kynnyksellä elämääkin suurem-
mista asioista.

Teosofia lienee se, josta Harryn
avarakatseinen elämänasenne kumpusi. Hän
liittyi Seuran jäseneksi vuonna 1984 Vaasassa,
jossa Vaasan lukupiiri aloitti toimintansa
vuoden kuluttua. Harry oli yksi kantavista
jäsenistä. Sitten syntyi ajatus Sateenkaari-
loosin perustamisesta, joka toteutui 9 vuotta
myöhemmin vuonna 1993. Harry oli loosissa
yksi perustajajäsenistä ja aikansa myös

puheenjohtajana. Harryn osuus oli merkittävä,
sillä hänen tietonsa teosofiasta ja jatkuva
tutkimisensa, luentojen pitämisensä ja
artikkelien kirjoittamisensa pitivät toiminnan
vireyttä yllä.

Harry piti luentoja muillakin
paikkakunnilla ja Seuran kesäkursseilla sekä
kirjoitti lukuisia artikkeleja. Hän myös
kirjoitti vastineita päivälehtiin aiheista, jotka
vaativat yleisesti valaistusta. Erityisesti
uskontotutkimus ja Raamatun tulkinnat saivat
oikaisuja Harryn kautta. Ne eivät ehkä olleet
kaikkien kirkonoppineiden mieleen, mutta
Harrylle oli tärkeää nostaa totuudellisuus ja
totuuden hakeminen esille uskomusten sijasta.
Sellaista tarkkuutta ja asioiden oikean laidan
esille tuomisen välttämättömyyttä Harry
toteutti ihailtavalla tavalla elämässään. Harryn
panos Teosofisen Seuran toiminnalle ja
teosofiselle työlle oli arvokasta ja tärkeää.
Monipuolisen teosofisen vaikuttamisen ja
toiminnan johdosta Harry nimitettiin
Teosofisen Seuran kunniajäseneksi vuonna
2009. Esitys kunniajäsenyydestä tuli
teosofijäsenten kautta, mikä kertoo siitä
arvostuksesta, mitä Harry sai teosofisella
kentällä, vaikka asiasta ei puhuttu  isosti eikä
Harry halunnut korostaa itseään.

Ikonimaalaus oli Harrylle läheinen
taiteenlaji vuodesta 1978 lähtien, ja merkit-
täväksi sen teki se, että hän osasi selittää
ikonien kuvat esoteerisesti ja teosofisesti.
Siten ikonien sanoma ja sisältö sai syvyyttä
ja merkitystä. Ne eivät olleet pelkästään
maalauksia, vaan niissä oli myös tietoa.

Muistamme Harryn erinomaiset
artikkelit Teosofi-lehdessä, kuten sarjan
”Antiikin maailmasta kristinuskoon”, joka oli
yleiskatsaus ajattelusta, joka on ratkaisevasti
vaikuttanut kristinuskon kehittymiseen.
Lisäksi tieteen suhde elämään ja itämaiset
henkiset opetukset ja kristinusko tulivat
Harryn artikkelien kautta luettavaksi.
Artikkeleja on kymmeniä, ellei satoja – aivan
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kirjaksi saakka, jos joku haluaisi koota.
Joitakin artikkeleja on luettavissa Harryn
omilla kotisivuilla, mutta lehdissä löytyy
runsaasti lisää aina 1980-luvulta lähtien 2000-
luvulle saakka.

Harry kirjoitti myös kirjan nimeltä
Elämän olemuksesta, jossa hän mm. kertoi
kehittämänsä 10 teesiä kristinuskon
muuttamiseksi kestävälle pohjalle. Hän
kirjoitti, että on ”kehitellyt joitakin ajatuksia
uskontojen ja myös kristinuskon muutta-
miseksi sellaiseksi, että se hyödyttäisi koko
ihmiskuntaa eikä vain joitakin määrätyllä
tavalla uskovien valittuja ahtaita piirejä, jos
niitäkään.” Hän uskoi ihmisen yksilölliseen
järkeen ja toivoi, että teesien syvällinen
miettiminen myötävaikuttaisi mielen
avautumiseen kohti laajempaa ymmärrystä.
Teeseissä on sisältönä yleinen veljeys
(kaikkien uskontojen kunnioitus), elämän
suojeleminen kaikissa sen muodoissa,
kaikkiallinen järki, hyvän herääminen
ihmisessä, karma eli vastuullisuus tekemi-
sistään ja kehittyminen täydellisyyteen.
Viimeisenä vielä radikaali teesi: erottakaa
kirkko valtiosta; kumpikin kärsii liitosta.
Harry oli rohkea ihminen, vaikuttaja – ehkä
enemmän kuin tiedostammekaan.

Erästä asiaa ei voi unohtaa –
Kreivilää. Se oli paikka, jossa Harry viihtyi
Annikin kanssa ja jossa mehukkaat ja
syvälliset keskustelut eri puolilta tulleiden

osallistujien kanssa käytiin. Kreivilän ns.
punaisen huoneen sohva- ja istuinkalusto on
Harryn ja Annikin löydöksiä ja oliko peräti
lahjoitus Kreivilälle (en tiedä) 1990-luvulla.
Kartano sai kartanomaisen arvokkaan kaluston
siihen huoneeseen. Viime kesänä, 2012,
näimme Harryn viimeisen kerran Kreivilässä
Seuran kesäkurssin aikana. Emme tietenkään
tienneet, että se tulisi olemaan viimeinen. Oli
arvokasta saada tavata häntä vielä – ystävällistä,
totuudellista ihmistä. Toivomuksensa mukaan
Harryn tuhka on siroteltu Kreivilän muisto-
lehtoon.

Harry ei pelännyt kuolemaa, sillä hän
tiesi, että se tarkoittaa tajunnan siirtymistä
toiselle puolelle, jossa fyysinen olomuoto ei
enää rajoita. Heti kuoleman jälkeinen aika on
lepoa ja rauhaa sisemmissä maailmoissa,
kunnes sielu voi vapautua loistavaan mat-
kaansa uusia kokemuksia varten. Me täällä
maallisessa hyörinässä vielä olevat voimme
välittää rauhaa, rohkeutta ja rakkautta tuolle
matkalle, jossa sielu sulautuu siihen osaan
minää, joka kuuluu ikuisuuteen.

Tiedämme, että tämän elämän tehtävä
on täyttynyt, ja se oli kokonaisuudessaan
hyvä elämä.

Rakastavat ajatuksemme saattavat häntä
kohti korkeampaa tietoisuutta.

Marja Artamaa

Opi itse tietämään, mitä tietä pitää vaeltaa, äläkä ole riippuvainen muista.

       N. Sri Ram
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T I I M A L A S I

MUNKIT LABORATORIOSSA eli Des
Moines en Laboratoire. Teeman pe 21.9.12
dokumentti sanoi: ”2500 vuotta sitten Pohjois-
Intiassa Buddha havaitsi, että elämä on kärsimystä,
josta on mahdollista vapautua.” Buddhalaisuus ei
ole perinteisessä merkityksessä uskonto, vaan
enemmän elämänkatsomus, jonka viisauksia jaetaan
halukkaille, käännyttämättä silti ketään sokeaan
uskoon.
   Viime aikoina on mietiskelyn ja tietoisuuden
prosesseja pyritty (ja pystytty) selvittämään.
Teeman ranskalainen dokumentti kuvasi entiselle
biologille, Ricard Matthieulle, Princetonin
yliopistossa tehtyjä kokeita. Tavoite oli selvittää,
miltä näyttivät kolme tajuntatilaa: 1) normaali
”valvetaju”, 2) keskittynyt tajunta sekä 3) rajaton
tietoisuus. Matthieu sai EEG-anturit, minkä lisäksi
hänet kuvattiin magneettikammiossa. Häntä ohjattiin
koko ajan pienellä näytöllä eri tilojen tavoittelussa,
jotta vasteiden käyriä voitiin kartoittaa. Tilojen
vaihteluväli oli asetettu 1 minuutiksi. Matthieu totesi
säännöllisen meditaation helpottaneen tajuntatilojen
hallintaa ja myös läpäisevän elämän. 1)
Normaalitilan kartoituksessa ei ollut ongelmia. 2)
Keskittyneen tajunnan virikkeiksi oli otettu väriä
merkitseviä sanoja, jotka oli kirjoitettu
merkityksestä poikkeavin värein. Sellainen kes-
kittyminen monilla ihmisillä olisi vaikeata – joko
kirjoituksen väri tai merkitys tekisi ylittämättömän
esteen keskittymiselle. Yli 30 vuotta mietiskelyä
harjoittaneelta Matthieulta tämäkin kävi leikiten –
hän kuvasi, kuinka harhaileva mieli vain pitää
palauttaa lähtökohtaansa. 3) Rajattoman
tietoisuuden ylläpitoon varattu yhden minuutin aika
osoittautui aivan liian lyhyeksi, joten kokeen
jatkuessa se pidennettiin heti 1,5 minuuttiin.
    Rabjan Rimpochen haastattelu taas osoitti hyvin,
miten väärin analysoimme kiusan aiheita. Jos joku
lyö meitä kepillä, syyhän ei ole kepin, vaan toisen
ihmisen hallitsemattoman aggression. Ongelma ei
ratkea kepin rikkomisella tai polttamisella, vaan
saamalla tuo toinen oivaltamaan tekonsa typeryys.
”Viha ei lopu vihalla, se loppuu rakkaudella”, sanoi
Buddha. Koejärjestelijöitäkin kiinnosti eniten
kaikkiallinen tajunta, jossa meitä tavallisesti
erottavat ja estävät tunne- ja ajatuslukkiutumat
saadaan poistettua puhtaaseen peritietoisuuteen,
joka on sekä olemuksemme että olemassaolon
autuas alku ja loppu, alfa ja omega.

CHIYOGAA eli joogaa kiinalais-intialaisittain

käsittelee Liisa Salo-Lee Joogalehdessä (2012/
3, 21–). Hän toteaa kiinan chin eli nykyään usein
qin tarkoittavan hengitystä, ilmaa, kaasua, höyryä,
energiaa. Intialainen vastaava termi on joogan
harrastajille tuiki tuttu prāna. Molempien kulttuurien
terveysajattelulle on keskeistä kokonaisvaltaisuus.
Miten osat liittyvät kokonaisuuteen, mitkä ovat
niiden väliset suhteet ja millaisia muutoksia niissä
tapahtuu? Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa
ympäristön ja luonnon kanssa… Emme ole tässä
prosessissa vain tarkkailijoita, olemme sen osa.
Voimme myös itse tietoisesti liikkua prosessin
mukana, jopa pyrkiä vaikuttamaan siihen... Jooga,
qigong ja tai chi (taiji) ovat esimerkkejä fyysisistä
harjoituksista, joissa tietoisesti työskennellään
energian tasapainottamiseksi ja mielen rau-
hoittamiseksi.” (Joogalehti, 21–22) Jin ja jang on
kaiken dialektinen malli, jolla voidaan selittää
ristiriitojen vastakkaiseltakin tuntuvia aspekteja.

STONEHENGEN RAKENTAJAT oli aiheena
16.9.12 TV1:n dokumentissa. Edellisen kerran
aihetta käsitellessämme havaittiin kivikehän
kahtalainen tarkoitus: parantamis- ja
palvontapaikkana. Kuusi vuotta on nyt tutkittu
rakentajien historiaa Mike Parker Pearsonin
johdolla. Hän oli aiemmin Madagaskarilla
tutkimassa hautaperinteitä, mutta sikäläinen kollega
avasi brittien silmät todetessaan Stonehengen olleen
esi-isien palvontapaikka.
    Salisburyn tasangolla sijaitseva Kiviaita on
rakennettu jo ennen Egyptin suuria pyramideja; sen
viisi metriä korkeat sarseenihiekkakiviset
pystypaadet painavat jokainen yli 45 tonnia – rekka-
auton verran. Miten ne aikanaan siirrettiin ja
työstettiin, ei tiedetä, mutta asiaa tutkitaan.
    Vuosina 1921–23 paikalta löydettiin noin 60
hautaa, joiden vainajat oli polttohaudattu. Nuo 1935
uudelleen haudatut luut tulivat uusissa kaivauksissa
taas esille. Stonehengestä johti reitti Avon-joen
rantaan, toinen tie Durringham Wallsin isolle kehälle,
joka oli puusta, mutta on nyt maatunut.
     Stonehengen kivikehän halki kulkee auringon
säde kaksi kertaa vuodessa kesäpäivän 21.6. sekä
talvipäivän 21.12. seisauksissa. Muinaisilla briteillä,
druideilla ja kelteillä oli vahva usko tähtitieteen ja
astrologian symboliseen voimaan.

JUMALA JA PAHOLAINEN – TEOLOGIAN
LUOMUKSINA Kirjassaan Sarasvatin hiekkaa
(2006) kutsuu Risto Isomäki kolmea monoteistista
uskontoa, siis: juutalaisuutta, kristinuskoa ja
muhamettilaisuutta zarathustralaisiksi. Teologiaan
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on lisäksi sotkettu Lucifer, Ahriman ja heprealainen
STN (vokaalein: Satan, joka tulee egyptin Sethistä),
joka juutalaisuudessa ei ole vastustaja, vaan Herran
palvelija. Rudolf Steiner nimittää itämaisia, Egyptin
ja Kreikan uskontoja myyteiksi, vaikka päinvastoin
juutalaisuus kopioi paljon aineksia Egyptistä ja
Mesopotamiasta – esimerkiksi Mooseksen 10
käskyä juontuvat egyptiläisestä Kuolleiden
kirjasta.
     Kristinusko ei ole D.M. Murdochin teoksen
Christ in Egypt mukaan aitoa eikä ylivertaista,
vaan vain entisten perinteiden kopio ja kooste.
Kristillisyys on lainaa. Sen pakkomielteinen hengen
ja aineen, hyvän ja pahan sekä Jumalan ja
paholaisen välinen ristiriita luo lopulta kristillisen
teologian ylenkatseisen, valheellisen korttitalon.
Sellaista elämälle vierasta kahtiajakoa ei ole
esimerkiksi hindulaisuudessa. Pari vuotta sitten
kuollut vaihtoehtoisen uskontohistorian tutkija
Laurence Gardner kirjoitti lähtönsä tieten
sydämensä viime voimilla vielä pari kirjaa; 2011
ilmestyi lesken editoima The Origin of God saaden
järisyttävän jatkon The Revelation of the Devil.
Jumalan synty ja Paholaisen paljastus kartoittavat
dualismi-harhaa kuten Pascal Boyerin tutkielma Ja
ihminen loi jumalat.
    Niin Laurence Gardnerin Paholaisen paljastus
kyseenalaistaa kristillisen kaksinaisharhan
perusteitaan myöten: 1. Jos Jumala on hyvä ja
kaikkivaltias, niin miksi yleensä pahuutta on
olemassa? 2. Mikäli Jumala on luonut kaiken,
mistä paholainen on saanut alkunsa? 3. Mikäli
paholainen on olemassa, miksei hänestä ole
mitään mainintoja esikristillisissä teksteissä?
Keitä tai mitä ovat paholaiset? Ovatko ne
kristillisen teologian käänteisiä luomuksia?
    Onpa teoksessa paljon aiheellista pohdittavaa!

MARIA MAGDALEENA, JEESUKSEN
OPPILAS JA PUOLISO? Laurence Gardnerin
Bloodline sekä (ainut) suomennettu Maria
Magdalenan arvoitus kertovat Jeesuksen ja
Magdalenan suhteesta, johon viittaa Brownin Da
Vinci -koodissa Leigh Teabing; nimi on Michael
Baigentin anagrammi, joka oli yksi Pyhä veri –
pyhä Graal -kirjan tekijä. Brown lainaili teosta
surutta ja kunniattomasti lähdettä kertomatta.
  Harvardin yliopiston teologian (Divinity School)
professori Karen King kohahdutti julkisuutta
syyskuun 3. viikolla 2012. Hän tulkitsi 300-luvun
koptilaista tekstiä (joihin myös kuuluvat merkittävät
48 Nag Hammadista 1945 löydetyt kääröä).
Koptilaisen tekstin jakeissa Jeesus toteaa: ”minun

vaimoni” ja ”hän kykenee olemaan minun
opetuslapseni” sekä ”Mitä minuun tulee, asun hänen
kanssaan”. (Prof. Karen Kingin tulkinta Harvardin
ttk sivuilta 2012) Pyhä veri – pyhä Graal -kirjassa
todetaan: ”Ehkä Magdaleena, tuo evankeliumien
vaikeasti määriteltävä nainen, olikin Jeesuksen
vaimo? Ehkä heidän liittonsa tuotti jälkeläisiä.” (348)
Tuohon aikaan aikuisten naimattomuus Palestiinassa
oli tosi harvinaista (suljettuja luostareita lukuun
ottamatta), niinpä opetuslapsetkin olivat naimisissa
– vaikka alkuaan farisealainen apostoli Paavali
tämän tosiseikan myöhemmin kirjatussa UT:ssa
salaakin. Vuonna 591 yksi ”maan ja taivaan valtias”,
paavi Gregorius I, julisti perusteetta muka Magda-
leenan olleen se syntinen nainen, Maria, jonka
Luukas kertoo Jeesuksen tavanneen (Lk 7:36–50)
Ortodoksisessa kirkossa tätä valhetta ei sulatettu;
myös Ranskassa ja Britanniassa Magdaleenaa aina
arvostettiin.
   Ortodoksisessa kirkkotaiteessa Magdaleena
kantaa kädessään suurta punaista pääsiäismunaa,
mikä on lisääntymisen ja uuden elämän symboli.
(Bloodline, 88) UT:n kanoniset tekstit eivät kerro
Maria Magdaleenan myöhäiselämästä, perimätieto
sekä apokryfikirjat kyllä. Da Vincin maalaus
Viimeinen ehtoollinen (La ultima cena) Santa
Maria della Graziessa Milanossa sisältää monia
arvoituksia: on ehtoollisen aika, ikkunoista paistaa
päivä; pöydällä ei näy ehtoolliskalkkia; opetuslapsi
Jeesuksesta oikealla ei ole suinkaan Johannes, vaan
selvästi kaulakoruinen naishahmo Magdaleena.
Hänen ja Jeesuksen vaatteissa on vastavärit
hahmojen luodessa ison M-kirjaimen. Picknett
huomioi teoksessa Mary Magdalene Leonardo da
Vincin noudattavan taiteessaan temppeliritarien
perinnettä: Johannes Kastaja ja Maria Magdaleena
ovat jopa Jeesusta ja Äiti Mariaa arvokkaampia!
Lisäksi Laurence Gardner liitti kirjaansa The
Magdalene Legacy eli Maria Magdaleenan
arvoitus kopion Kilmoren kirkon lasimaalauksesta
Dervaigissa Skotlannissa. Jeesus pitää kädestä
odottavaa Magdaleenaa. Gardnerin kirjan Maria
Magdaleenan arvoitus mukaan maalauksen
sanoma on selvä, tosin 2000 vuotta Jeesuksestakin
on yritetty tehdä yli-inhimillistä kolminaisuuden osaa,
jonkinlaista miesneitsyttä.
      Ei inhimillisyys Jeesuksen arvoa alenna, kirkon
käsitykset luonnosta ja synnistä vain ovat vääriä.
Lynn Picknett kirjoittaa Ranskan madonna-patsaista
teoksessa Mary Magdalene: ”Kuitenkin vaikka
nämä patsaat liittyvät erityisesti Maria Magda-
leenaan eikä Neitsyt Mariaan, onhan hankalaa
myös, että nämä patsaat esittävät äitiä ja lasta.
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Ne eivät kuvaa yksin naista, kuten voisi Magda-
leenan kuvitella esittävän, vaan ovat melkeinpä
varma vakuus uskosta hänen kantaneen Kristuksen
lapsia. (132) Niin uskoivat kataaritkin. Apokryfiset
Marian ja Filippoksen evankeliumit ja Pistis
sofia todistavat Jeesuksen ja Maria Magdaleenan
suhteesta. Jeesus puhuttelikin häntä nimellä:
kumppani. Se juontuu kreikan sanasta  merkiten
yleisestikin liittoa, kun taas sana  selvästi on joko
avo/puoliso tai kumppani. Tätäkin teologit
vääristelevät. Sana sisältyy koko UT:iin 10 kertaa,
silti selvemmin apokryfikirjoihin. Niiden laajin
kokoelma lie Willis Bramstonen ja Marvin Meyerin
800-sivuinen huolellisesti koottu The Gnostic
Bible.
    Simon Coxin filmi ja kirja Cracking the Da
Vinci Code (104) esittävät ne Filippoksen
evankeliumin (63: 33–36) kohdat, jotka kertovat
Magdaleenasta Jeesuksen ”rakastaneen häntä,
kumppaniaan, kaikkia muita opetuslapsia
enemmän”, jopa tämän ”suudelleen häntä usein
suulle”. Katkelma on myös Alan Jacobsin
kokoelmassa The Gnostic Gospels. (90)
Filippoksen evankeliumi perustelee terävästi myös
neitseellisen syntymän mahdottomuuden: ”He ovat
erehtyneet, naiset eivät voi tulla raskaiksi pyhästä
hengestä, joka on naisellinen.” (78) The Llewellyn
Journal julkaisi Tau Malachin laajan artikkelin
”Jesus & Mary Magdalene: The Sacred Marriage
in Gnosticism”. Eihän UT nimenomaan kiistä
Jeesuksen olleen naimisissa – hän kuten
opetuslapsetkin oli aviossa!
     Kristinusko ei ole oikeastaan monoteistinen
kuten islam, vaan ristiriitaisesti (jakona isä, poika,
pyhä henki) kolminainen, triteistinen uskonto.
Muistakaamme Koraanin toteamus: – Jumalalla ei
voi olla poikaa! Eikä moskeijoita ole täytetty
jumalankuvilla, taide koostuu fraktaalikuvista.
      Jeesuksen jumaluuskin on siis lopulta tarua!
    Aika todennäköiseltä tuntuu L. Gardnerin The
Grail Enigma -teoksen perimätieto, että Joosef
Arimatialainen, saatuaan Jeesuksen kehon
(kreikaksi sooma, eikä ”ruumiin”, ptooma) ristiltä,
sai hänet elvytettyä. Golgata oli jonkinlainen
koettelemus, ei suinkaan Jeesuksen elämän loppu.
Gardnerin Bloodline (115) mainitsee Jeesuksen ja
Magdaleenan kolme lasta: tytär oli Tamar eli
Δαμορισ , pojat Jeesus Justus (Bloodline, 88) sekä
Joosef / Josephes (115). Jeesuksen perhettä on
2000-vuotisesta valheesta, salailusta huolimatta vielä
tarkemmin tutkittava!
    Onpa Kaanan häitäkin otaksuttu Jeesuksen ja
Marian juhlaksi. Oppilaiden tivattua, miksi Jeesus

rakasti Magdaleenaa muita enemmän, heille tämä
Filippoksen evankeliumissa vastasi: ”Miksi en
rakasta teitä kuin häntä? Pimeässä sokea ja näkevä
ovat samassa asemassa. Kun tulee valoisaa, näkevä
näkee valon, mutta sokea on edelleen pimeässä!”
(Michael Baigent: Ristin salaisuus, 128)
Filippoksen evankeliumi tyrmää usein samoin
Jeesuksen neitseellisen syntymän: ”Jotkut sanovat,
että pyhä henki teki raskaaksi Marian. He ovat
väärässä. He eivät tiedä mitä sanovat.” (L. Gardner:
Bloodline, 20)

JOSKUS 60-LUVUN KESÄKURSSILLA
KREIVILÄSSÄ lahtelainen Nestor Heino sulki
luentosalin ovea, kun puhelias porukka teki varsin
verkkaan lähtöä: – Ei magiaa mahan täydeltä, tokaisi
Nestor.
    Sakari Seppälällä oli luento kesäkurssin lopulla,
kun monet olivat jo palanneet arkisiin töihin. Sakari
totesikin tyynesti Runebergin säkein: –
Harventuneita joukkojaan von Döbeln katsastaa...

JEESUKSEN SYNTYMÄJUHLA EI OLE
MITHRAN 25.12.00, vaan 1.3. vuodelta 7 eaa.
      Näin todistaa vakuuttavasti teos Bloodline.
  Mayoista huolimatta: hyvää joulua, onnea
uudelle vuodelle – olkoon kalenterina mikä
tahansa!
                                                                J K-K
LÄHDEVIITTEET:
Bramstone Willis – Marvin Meyer: The Gnostic
Bible, USA, 2002
Cox, Simon: Cracking the Da Vinci Code, London,
2004
Gardner, Laurence: Bloodline of the Holy Grail,
Element, London, 1996
Gardner, Laurence: Maria Magdaleenan arvoitus
(alkuteos: The Magdalene Legacy), Bazaar,
Tukholma, 2006
Gardner, Laurence: The Grail Enigma, London,
2006
Gardner, Laurence: The Origin of God, Element,
London, 2011
Hoeller, Stephan A:  Jung and the Lost Gospels,
Quest Books, USA, 2002
Murdoch, D.M: Christ in Egypt: The Horus-Jesus
Connection, Stellar House, London, 2005
NOVUM 1–5 Uusi Testamentti kreikaksi / suomeksi
selityksin: Raamatun tietokirja, Vantaa, 1980
Picknett, Lynn: Mary Magdalene, Robinson,
London, 2003
Steiner, Rudolf: Das fünfte Evangelium, nettiversio,
1913
The Gnostic Gospels, toim. Alan Jacobs, Watkins,
London, 2006



39
Teosofi 6/12

Piirrokset: Harry Hildén
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Kreivilän isännän terveiset
”Kreivilän syystalkoissa saatiin jälleen kaik-
ki tärkeimmät työt tehdyksi niin, että voim-
me jättää paikan nukkumaan talviunta.

Myrskyn kaatamista puista on tullut mah-
tava määrä ’klapeja’ lämmitykseen kuten ku-
vasta näkyy.

Kreivilän isäntä kiittää jälleen kaikkia
siellä kursseille osallistuneita sekä meidän
sitkeitä talkoolaisiamme, jotka ovat tehneet
valtavan urakan toimiessaan talkoissa ja
kurssiaikana monissa tehtävissä. Teija hoiti
jälleen maan parhaan kasvisruuan junailut ja
on saanut kiitoksia monelta suunnalta.

’Näkymättömät auttajamme’ Eini ja Han-
nu Kauppila ovat tehneet monet tärkeät toi-
minnot kesän aikana, ja Hannu valmistelee vii-
meisenä tekniset asiat talvikuntoon.

Merilän Kesäkoti Oy toivottaa kaikille
kurssien järjestäjille ja kurssilaisille, jotka
ovat kuluneena vuonna olleet Kreivilän kurssi-

keskuksessa sekä ahkerille talkoolaisille
Hyvää Joulua 2012 ja Onnellista Uutta Vuot-
ta 2013! Tervetuloa uudelleen ensi kesänä!”

Juha Poimio, Kreivilän isäntä

Teosoofia Eestis
Salaisen opin ensimmäinen osa Kosmo-
genesis on julkaistu ensimmäisen kerran
viroksi  (Salaõpetus: Kosmogenees).

Ensi Teosofissa tulee olemaan hieno ra-
portti Tallinnan H.P.B. Loožin 20-vuotisjuhla-
seminaarista. Samalla kerrotaan Viron
teosofisesta historiasta.

Ruotsin osaston Ingo de Jong vierailee
Tallinnassa 26.–27.1. talviseminaarissa opas-
taen Salaiseen oppiin.

Maamme länsirannikon teosofit viettivät yh-
teistä pikkujoulua Raumalla 8.12.

Teosofien verkostossa internetissä on run-
saat 270 jäsentä.

Kunnianarvoisa Olande Ananda Thera on
pääluennoija TS:n Suomen ja Ruotsin osas-
tojen perättäisillä kesäkursseilla Kreivilässä
ensi kesänä. Hän on Sri Lankassa asuva
alankomaalaissyntyinen munkki ja TS:n jäsen.

Alice A. Bailey -yhdistys ry:n puheenjohta-
ja, tunnettu Ruusu-Ristin jäsen sekä myös
TS:n jäsen Aslak Larjo poistui tältä tasolta
23.11. täytettyään juuri 70 vuotta.

Teosofi-lehden ensi vuoden teema on Todel-
lisuus. Tarkoituksena on esittää kirjoituksia
siitä mitä mahdollisesti on olemassa arki-
kokemuksen ja tieteen tulosten lisäksi.

Ks. lisätietoa TS:n toiminnasta ja mm. myynti-
kirjoista osoitteesta www.teosofinenseura.fi.

Kreivilän syystalkoissa. Kuva: Juha Poimio.

Kotimaan kuulumisia
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Adyar
Kansainvälinen Teosofinen Seura vietti
perustamispäiväänsä ja 137-vuotisjuhlaansa
Adyarissa Intiassa 17.11. Presidentti Radha
Burnier puhui Seuran jokaisen jäsenen vel-
vollisuudesta tehdä itsessään pieni muutos,
joka vaikuttaa yhteiskuntaan.

TS:n 137. vuosikonventin teema Adyarissa
vuoden lopussa on ”The Present Shapes the
Future” (Nykyinen muovaa tulevan).

Viisauden koulun kurssit pidetään kan-
sainvälisessä päämajassa 5.11.–1.2.

ITC:n konferenssi
International Theosophy Conferences (ITC)
järjestää seuraavan kokoontumisensa New
Yorkissa ensi vuoden elokuussa. ITC on
perustettu luomaan yhteyttä teosofisten
perinteiden välille, koska niillä kaikilla on
yhteisenä asianaan ihmiskunnan auttaminen.
Aiempi, kuuleman mukaan hyvin harmoninen
konferenssi pidettiin 1. kerran TS Adyarin
järjestämänä Amerikan osaston päämajassa
Olcottissa Wheatonissa viime elokuussa.
Osallistujia oli runsaat sata. H.P. Blavatskyn
syntymäpäivää vietettiin spontaanisti.
Konferenssin tapahtumat näkyivät netin
kautta.

Virallisista puheista laitetaan ammattimai-
set tallenteet nettiin sekä dvd:ksi. Puheet ai-
heesta Karmiset syklit (Karmic Cycles) kos-
kivat mm. yksilön, kulttuurien ja ihmiskun-
nan kehitystä ja mayakalenteria. Puhujina oli
huippuasiantuntijoita kuten kirjailija Micha-
el Gomes, historioitsija Jerry Hejka-Ekins,
Dara Eklund ja Gene Jennings.

Konferenssissa oli W.Q. Judgen muoto-
kuva esillä TS:n kolmantena perustajana
HPB:n ja H.S. Olcottin rinnalla. Judgen tapa-
us on jakanut teosofista liikettä kauan eten-
kin Yhdysvalloissa ja jakaa edelleen (Justice
to Judge -kampanja).

Ranska
Ranskan TOS (Teosofinen Palvelujärjestö)
järjesti Pariisissa toukokuussa seminaarin
polttohautauksesta. Tilaisuudessa, johon
osallistui yli 50 henkeä, käytiin läpi teosofien
kommentteja aiheesta, TS:n ensimmäinen
presidentti Olcott ensimmäisen virallisen
polttohautauksen järjestäjänä Yhdysvalloissa,
eri uskontojen näkemyksiä aiheesta sekä
ohjeita polttohautauksen järjestämiseen.

Australia
TS:n Australian osasto ja Sydneyn
Blavatsky-loosi eivät saaneet kesällä järkeviä
tarjouksia päämajansa myynnistä eivätkä ne
siksi toistaiseksi enää harkitse muuttamista
sieltä pois. Blavatsky-loosi omistaa
rakennuksesta (Theosophy House) 3/4, mutta
osasto ostanee itselleen 1/4:n auttaakseen
taloudellisissa vaikeuksissa olevaa loosia.

Theosophical Encyclopedia
Theosophical Encyclopediaa  laajennetaan
ja päivitetään netissä TS:n Filippiinien
osaston kotisivuilla nimellä Theosopedia.
Kirjan julkaisi painettuna vuonna 2006
Filippiinien osasto australialaisen Philip S.
Harrisin johdolla.

TS:n Norjan osasto perustettiin sata vuotta
sitten. Valitettavasti maassa ei ole enää osas-
toa, vaan vain kolme loosia.

Kunnianarvoisa prof. Samdhong Rinpoche
vieraili Nairobissa Keniassa syyskuun lopussa
ja puhui kasvatusjärjestelmän ja yhteiskunnan
aiheuttamasta kilpailusta ja sen tuomasta li-
sääntyneestä väkivallasta.

Antroposofit viettivät Antroposofisen seuran
satavuotisjuhlaa Kölnissä syyskuussa. Seura
perustettiin joulukuussa 1912. Eräs kölni-
läinen sisäisen piirin jäsen ehdotti Steinerin
kannattajien eroamista Adyarin TS:sta.

Maailman menoa
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Kirjallisuutta on myytävänä ja lainattavana.

HELSINKI
Teosofinen Seura, Vironkatu 7 C 2.
Luentovastaavana Ritva Lappi. Lainakirjasto
auki su klo 15–16 ja ti klo 17.30–19.
16.12. klo 16–18 Teosofisen Palvelu-
järjestön hyväntekeväisyystilaisuus
20.1. Anna-Maija Korhonen: Tiibetin kuol-
leiden kirjasta
27.1. Janne Lemettinen: Oikea elinkeino
3.2. Yrjö Kumila: Seitsemän sädettä
10.2. Teosofinen luento
17.2. Ritva Lappi, Marja Artamaa ja Reeta Vil-
jamaa: Adyarin sanoma

KOKKOLA
Renlundin koulu, Katariinankatu 5, la klo
15.30.
19.1. Hannu Vienonen: Olemmeko mennei-
syyden vankeja
16.2. Eila Lepre: Mieli ayurvedan lähestymis-
tapana

9.3. Markku Jaatinen: Onko elämämme en-
nalta määrätty?
14.9. Hannu Vienonen: Karma ja luonnonlait
12.10. Eva Heiman: Kallisarvoinen ih-
miselämä
16.11. Tapio Rätt-Seule: Hyvä ja huono karma

PORI
Otsola, Juhana Herttuan katu 16, su klo 14.
13.1.  Ilkka Karhu: Muutoksen aika
24.2. Katriina Kumila: Ihmisen osa
24.3. Yrjö Kumila: Seitsemän sädettä

PORVOO
Pääkirjaston kerhohuone, Papinkatu 20, 2.
krs, ti klo 17.30.
26.2. Eila Lepre: Jooga kärsimyksen poista-
jana
16.4. Tarja Pursi: Tie, jota etsin

UUSIA  ANAGRAMMEJA
TUNNETTUJEN HENKISTEN HARRASTAJIEN
NIMISTÄ – MUTTA MIETITÄÄNPÄ KEIDEN?

1) BE CALM, ILL SON
2) JE DONG: GO IN
3) NAME JERK SIPS
4) SON FREED H GOOFY
5) ARENA HID BURR
6) RESIDENT FLOUR

7) A CURED RUSHED
8) AWAKES VIVID MANNA
9) JAIL SWAM MILE
10) SWAT NATAL

Vastaukset sivulla 46.

Yleisöesitelmät
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Teosofisen Seuran uusimmat kirjat:

Shirley Nicholson: Opas henkisen elämän elämiseen, 8 €, nidottu,
julkaistu yhteistyössä TS:n Uranus-loosin kanssa

Annie Besant: Ihmisen seitsemän prinsiippiä, 10 €, nidottu, ollut ai-
emmin monisteena

Mabel Collins: Valoa tielle, 7 €, sidottu, klassikon uusi suomennos,
uutena lukuna ”Karma”

Tilaukset: info@teosofinenseura.fi
tai Seuran puhnro 09-135 6205

tai Tarja Pursi 050-541 8340

Oikein kirkasta joulua eli
sielun uutta syntymää
ja antoisaa uutta vuotta
lukijoille
Teosofin
toimitukselta!

Tavataan taas ensi vuonna!
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Teosofin sisältö vuonna 2012

Abdill, Ed Puhuminen ja toimiminen 6
Artamaa, Marja In memoriam Harry A.M. Hildén 6
Artamaa, Marja Näkökulmia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Artamaa, Marja Vuosikokouspäivän keskustelupäivänä ideoitua 3
Aunela, Jorma A. Uusi jäsen esittäytyy 3
Burnier, Radha; Oliveira, Pedro ; Price, Colin

Kysymyksiä ja vastauksia: Krishnamurtin merkitys 6
Carpelan, Pirkko Kirjaesittely: H.P. Blavatskyn elämä 3
Carpelan, Pirkko Valentin Zeileis – okkultisti, parantaja ja teosofi 5
Crocker, Lucille Yajña (runo) 2
Darion, Joe Mahdoton unelma (runo) 1
Delaire, Jean Tietoisuuden evoluutio 4
Ginsburg, Seymour B. Ihmisen kehitystyö kuudenteen rotuun 6
Heiman, Eva Teosofisen Seuran vuosikokous Kajaanissa 3
Hildén, Harry Kehittyykö ihmiskunta? 1
Hildén, Harry Sarjakuva       3, 6
Jaatinen, Markku Välähdyksiä H.S. Olcottin elämästä 1
Jong, Ingo de Monadin matka 5
Jong, Ingo de Ihmisen seitsemän prinsiippiä verrattuna

maailmankaikkeuden prinsiippeihin 6
Kari-Koskinen, Jaakko Gurdjieffin perintö: Johdanto Seymour B.

Ginsburgin artikkeliin 6
Kari-Koskinen, Jaakko Kaukomieli-loosi 100 vuotta 1, 2
Kari-Koskinen, Jaakko Käynti Bilbaon Guggenheimissa 4
Kari-Koskinen, Jaakko Tiimalasi 1, 2, 3, 4, 5, 6
Keppler, Jan Jelle Teosofinen Seura uudistamassa veljeyttä 3
Kipling, Rudyard If – Jos (runo) 3
Korhonen, Annamaija Teosofisen Seuran kesäkurssi 4
Kuparinen, Rauha Joulukynttilä (runo) 6
Kuukasjärvi, Sampsa Ajatuksia henkisestä kehityksestä 3
Kuukasjärvi, Sampsa Kirjaesittely: Enkelien viestit 2
Kuukasjärvi, Sampsa Kirjaesittely: Kristinuskon esoterismi 5
Kuukasjärvi, Sampsa Päätoimittajalta 1
Lappi, Ritva Teosofisen palvelujärjestön kuulumisia Suomesta

sekä pohdintoja Intian TOS-kohteiden ääreltä 2

Vuoden teemana lehdessä oli Kehitys.
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Maithreya, C.V.K. Helena Petrovna Blavatskya muistaen 2
Maithreya, C.V.K. Karma, nirvana ja valppaus 1
Maithreya, C.V.K. Mitä oikeasti teosofinen palvelu on? 3
Maithreya, C.V.K. Vaikutusalueet 4
Malléus-Lemettinen, Mirjami Ihmiskunnan muutoksen avaimet 5
Marianoff, Dimitri Onko totuus riippumaton tietoisuudestamme?

A. Einsteinin ja R. Tagoren keskustelu 1930 1
Mäki, Liisa Ihmiskunta kehittyy hitaasti 2
Nanda, S.K. Tiede ja henkisyys 1
Olcott, H.S. Esitelmäni Lucknowissa Intiassa elokuussa 1885 4
Oliveira, Linda Kirjaesittely: Muinainen viisaus, moderni tietämys 5
Pandya, Vinayak Teosofin elämänpolku 2
Poimio, Juha Eräs mielenkiintoinen tapahtuma Kreivilässä 4
Raitanen, Maia Mustapekka-juustoa ja vadelmahilloa 3
Raitanen, Maia Muutos 6
Raitanen, Maia Sofia & Teo (sarjakuva)  1, 2, 3, 4, 5, 6
Rätt-Seule, Tapio Kalevala sisäisen matkan kuvaajana 1
Śankarācārya, Śrī Ātma-Bodha – Tieto Itsestä    4, 5, 6
Savinainen, Antti Kirjaesittely: Buddhalaisuutta ilman metafysiikkaa? 4
Spets, Pertti Emme saa mitään ilmaiseksi 4
Spets, Pertti Kiviä ja kuoppia henkisellä polulla 5
Sukanen, Eija Yhteisriippuvuus 2
Veivo, Heli Rudolf Steiner Suomessa -juhla 3
Zagar, Dusan Perustajapresidenttimme huomattavat ominaisuudet4

Toimituksellinen aineisto Anagrammeja       5, 6
Kotimaan kuulumisia 1, 2, 3, 4, 5, 6
Maailman menoa 1, 2, 3, 4, 5, 6
Teosofinen tietovisa 4

Listat Kesäkurssiohjelma 3
Kirjamyyntiluettelo   2, 3, 5
Kreivilän kurssikalenteri 3
Loosit ja lukupiirit       1, 4
Teosofin sisältö vuonna 2012 6
Teosofisen Seuran vuosikokouskutsu 1
Yleisöesitelmät 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Elonpyörän kirjakauppa
Blavatsky-looshi ry:n lainasto

Avoinna to klo 16–18, la 11–14
Vilhovuorenkuja 20 G

Puh. (09) 760 741 (aukioloaikoina).
Laaja valikoima kirjoja buddhalaisuudesta,

henkisestä kasvusta ja teosofiasta.

BIOKUSTANNUKSEN
KIRJAKAUPPA

Mannerheimintie 79 (katutaso), 00270 Helsinki
Avoinna ma–pe klo 15–17, la 11–14

Puh. (09) 637 248, fax (09) 658 540
sähköpostitilaukset biosis@saunalahti.fi

www.biokustannus.com
Teosofia, buddhalaisuus, elämisen taito, jooga,

mietiskely ja terveydenhoito. Buddhalaisia esineitä
ja suitsukkeita. Suomenkielinen lehti Bodhi

Melong. Englanninkielisiä kirjoja teosofiasta ja
buddhalaisuudesta.

Teosofisen kirjallisuuden erikoisliike

Aatma
Kirjakauppa & Antikvariaatti

Et. Rautatienkatu 16, 00100 Helsinki
Avoinna: Ma–pe 11–17, la 10–14

Puh. 09 693 3339, fax. 09 694 6324
www.aatma.fi, e-mail:myynti@aatma.fi

Aikakauslehti, joka kertoo inhimillisen tiedon rajoilla
olevista asioista. Alan monipuolisin ja suurin lehti Suo-
messa. Ultrassa on myös teosofiaan liittyviä kirjoi-
tuksia ja uutisia. 12 numeroa vuodessa, ilmestyy kk:n
alussa. Irtonumeroita lehtipisteistä.Kestotilaus 59 €.
ULTRA, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ. Puh. 03-

555 8101, tilaukset@ultra-lehti.com
www.ultra-lehti.com

Sivulta 42
ANAGRAMMIEN RATKAISUT

1) MABEL COLLINS
2) INGO DE JONG
3) JAMES PERKINS
4) GEOFFREY HODSON
5) RADHA BURNIER
6) RUDOLF STEINER
7) EDUARD SCHURE
8) SWAMI VIVEKANANDA
9) WILLIAM JAMES
10) ALAN WATTS

TEOSOFI-lehti
Kuusi numeroa vuodessa
Vuosikerta 30 €
Tutustumistarjous 20 €
Irtonumero 7 €
Tilaukset:
lehtiasiat@teosofinenseura.fi

Teosofinen Palvelujärjestö TOS
TOSin yhteyshenkilö Ritva Lappi,

ritva.lappi@elisanet.fi,
050-413 2701

Haluatko auttaa teosofisesti?
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H.P. Blavatskyn elämäntyö
Intuitio ihmiskunnan ohjaajana
Homeopatian maailmankuva
Teosofisen elämän periaatteet

Teosofinen Seura ry
Kansainvälinen Teosofinen Seura perustettiin 17.11.1875
New Yorkissa, Yhdysvalloissa ja rekisteröitiin 3.4.1905
Madrasissa (nykyinen Chennai) Intiassa.

 Teosofinen Seura toimii tänä päivänä yli 60 maassa.
 Suomen osasto perustettiin 17.11.1907.
 Teosofinen Seura on totuudenetsijäin vapaa yhtymä
    joka edistää veljeyttä ja pyrkii palvelemaan
    ihmiskuntaa.

Teosofisen Seuran
kolme ohjelmakohtaa

1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin
huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen,
yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.

2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja
luonnontieteiden tutkimukseen.

3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisessä
piileviä voimia.


